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އަށ  ޙަމ ދުކުރަމެވެ. އެކަލާނގެއީ هللاރިވެތި ޙަމ ދު ޘަނާއިނ  އެނ މެ 

ހުރިހާ ޢިލ މެއ  ލިބިވޮޑިގެނ ވާ މާތ  މަތިވެރި އިލާހެވެ. ޢާލަމ ތަކަށ  

( صلى هللا عليه وسلمރަޙ މަތެއ ކަމުގައި ފޮނުއ ވެވި މާތ  ސާހިބާ މުޙައ މަދު )

އުނގެނުމާއި  އަށ  ޞަލަޥާތާއި ސަލާމ  ލެއ ވުނ  އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޢިލ މު

އުނގަނ ނައިދިނުމުގެ އެނ މެ ފުރިހަމަ ގޮތ ތައ  އެކަލޭގެފާނު، 

 އަޅުގަނޑުމެނ ނަށ  ދަސ ކޮށ ދެއ ވިއެވެ.

ލޮބުވެތި މުސ ލިމު އަޚުނ ނާއި އުޚުތުނ ނަށ ، މި ފޮތަކީ ދިވެހި ރާއ ޖޭގެ 

ކުޑަކުދިނ ނަށ  ޢަރަބި ބަސ  ދަސ ކޮށ ދިނުމަށ  އެހީތެރިވުމުގެ ޚާއ ޞަކޮށ  

ފޮތެވެ. މި  ވަނަފަސ ގޮތުނ  އަޅުގަނޑު ތައ ޔާރުކުރާ ސިލ ސިލާ ފޮތ ބައިގެ 

ނުވަތަ  ވާ ގޮތުގައި ހިފޭނީ މުދައ ރިސެއ ފޮތުގެ ފައިދާ އެނ މެ އެކަށީގެނ 

ނ ނަމަވެސ ، އަލަށ  ބެލެނިވެރިއެއ ގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. ކުޑަކުދިނ  ނޫ

 ހ



 މުޤައ ދިމާ          ވަނަ ބައި(5ކިޔަވަމާ! ) ޢަރަބި ބަސ  

ޢަރަބި ބަސ  ދަސ ކުރަނ  ފަށައިގަނ ނަ ބަޔަކަށ ވެސ  މި ފޮތުނ  އެހީތެރިކަމެއ  

 ލިބިގެނ  ދާނެކަމަށ  ގަބޫލުކުރަމެވެ.

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުގެ މި ފޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހިމަނަނ  ގަސ ތުކުރަނީ 

ވި ދަރިވަރަށ  ހާސިލު ފިލާވަޅުތަކުނ   މީގެ އިތުރުނ  ބައެއ  ފިލާވަޅުތަކެވެ.

 ނ ވަރު ބަލާނެ ފަރިތަކުރުނ ތަކެއ ވެސ  ހިމަނާލާނަމެވެ.މި

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ޢިލ މު އުނގެނުމާއި އުނގަނ ނައިދިނުމުގައި 

އަޅުގަނޑުމެނ ގެ ހިތ ނިޔަތ  އިޞ ލާޙުކުރައ ވައި، ކުރާ މަސައ ކަތުގައި 

ޥާބު ޙާޞިލ ވާނޭ މަގު، ބަރަކާތ ލައ ވައި މަސައ ކަތުގެ ފުރިހަމަ ދަރުމައާއި ޘަ

އަޅުގަނޑުމެނ  އެނ މެނ ނަށ  ފަހިކޮށ ދެއ ވުމެވެ. އަިދ هللا މާތ  

هللا ދެއ ކުނ ތެރިކަމުނ  ސަލާމަތ ކޮށ ދެއ ވައި ރައ ކައުތެރިކޮށ ދެއ ވުމެވެ. މާތ  

 އަޅަމެނ ގެ ޢިލ މު އިތުރުކޮށ ދެއ ވާށި! އާމީނ ...

 

   -ހާޝިމ  މޫސާ-

 ށ
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 ފިލާވަޅު  ފުރަތަމަ                  اْْلَوَّلُ ُالدَّْرسُ 
 

 (ވަޒަނ ތައ ގެ ف ْعلُ )ُأَْوزَان ُاْْلَفْ َعالُ 
 

 ވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  ހާސިލު

 ވަޒަނ ތައ  ބުނަނ  އެނގުނ ގެ ف ْعل َُماض ي
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 ކުލަޖައ ސާލަމާ!
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 ގެ ވަޒަނ ތައ ماضي فعل 
ُ
ُ

 ََُُور ب ُث ََلث ي ُإ ََل م  َقس  ُيَ ن ْ ن ْه َما ُم  ُوَك لٌّ َُوَمز ْيٍد ُُم َرٍَّد ُإ ََل م  ُيَ ن َْقس   ف ْعلُ ) ع ياْلف ْعل 

މި ދެ ބަޔަށެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ބައެއް  َمز ْيدއާއި ُم َرَّدބެހެނީ 

 އަށެވެ.(ر َبع يއަދި  ث ََلث يބެހިގެން ވަނީ 

 :َُأْصل يَّةُ ُاْلِفْعُل اْلُمَجرَُّد ُح ر ْوف ه  ْيع  َُجَ  َُكاَنْت َُما ُاْلم َجرَّدا) ه َو އަކީ ْلف ْعل 

ގައި( ހިމެނޭ ހުރިހާ އަކުރެއް އެއީ އެ ކަލިމައިގެ އަސްލު ف ْعلُ ކަލިމައިގައި )

 އަކުރުތައް ކަމުގައިވާ ކަލިމައެވެ.(

 ،َُوْسَوسَُ)އިށީނދެއްޖެ( ،َُجَلسَُ()ހެލިގެންފި  ،ُزَْلَزلَُ)ލިޔެފި( َكَتبَُ 

 )ވަސްވާސް ދީފި(

 :َحْرٌفُأَْوَُحْرفَانُ ُاْلِفْعلُ اْلَمزِْيُد ز ْيَدَُعَلىُح ر ْوف ه ُاْْلَْصل يَُّة اْلف ْعل ُ) أَْوَُثََلثَةٌُُه َوَُمُا

އަކީ ކަލިމައެއްގައި ހިމެނޭ އަސްލު އަކުރުތަކަށް އަކުރެއް ނުވަތަ ދެ اْلَمز ْيد

 ތިން އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަލިމައެވެ.( އަކުރު ނުވަތަ
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)މިކަލިމައަށް އަކުރު އިތުރުކޮށްގެން އުފެދޭ ُދެނެގެންފި( َعِلمَ ) 

َُعلَّمَُކަލިމަތައް( ُتَ َعلَّمَُ)އުނގަންނައިދީފި( ؛ ُا ْستَ ْعَلمَُ)އުނގެނިއްޖެ( ، ، 

 )އަންގައިދީފި( ،ُأَْعَلمَُ)ބުނެދިނުމަށް އެދެފި(

 :َُثََلثَةُ ُاْلِفْعُل الثََُّلِثي ُاْْلَْصل يَّة ُح ر ْوف ه  َُكاَنْت َُما ُالثََُّلث ي) ه َو އަކީ اْلف ْعل 

 ( ކަމުގައިވާ ކަލިމައެވެ.(03ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ތިނެއް )

 )އިށީނދެއްޖެ( ،َُجَلسَُ)ލިޔެފި( َكَتبَُ 

 :ُاْْلَْصل يَّةُاْلِفْعُل الرََُّبِعي ُح ر ْوف ه  َُكاَنْت َُما ُالرَُّبع ي) أَْربَ َعةُ ُه َو އަކީ اْلف ْعل 

( ކަމުގައިވާ 04ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ހަތަރެއް )

 ކަލިމައެވެ.(

 ،َُوْسَوسَُ)އެފުށްމިފުށަށް ޖަހައިފި( ،ُبَ ْعثَ رَُ)ރޯލުވާން ފަށައިފި( َدْحرَجَُ 

 )ޒީނަތްތެރިކޮށްފި( ،َُزْخَرفَُ)ހެލިގެންފި( ،ُزَْلَزلَُ)ވަސްވާސް ދީފި(
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َعالِ   ތަކުގެ ވަޒަންތައް(فعل) َأْوزَاُن اْْلَف ْ

)ކަލިމައިގެ ހުރިހާ އަކުރެއް އެއީ އެ ކަލިމައިގެ  َأْوزَاُن اْلِفْعِل اْلُمَجرَِّد الثََُّلثِ ي

އަސްލު އަކުރުތައް ކަމުގައިވާ އަދި ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު 

 ކަލިމައިގެ ވަޒަންތައް(( ކަމުގައިވާ 03ތިނެއް )

 اْْلَْمث َلةُ  اْلَوْزنُ 
َُكَتبَُ)އިށީނދެއްޖެ( ،َُجَلسَُ)ހިނގައްޖެ( َذَهبَُ فَ َعلَُ  فَ َتحَُ،ُ)ލިޔެފި( ،

،ُ)ދޮވެފި( ،َُغَسلَُ)ޖަހައިފި( ،َُضَربَُ)މަނާކޮށްފި( ،َُمَنعَُ)ހުޅުވައިފި(

 )ޝުކުރުކޮށްފި( ،َُشَكرَُ)ކައިފި( َأَكلَُ

 ،َُوث قَُ))ހެދުން( ލައިފި( ،ُلَب سَُ)ދެނެގެންފި( َعل مَُ،ُ)ބޮއެފި( َشر بَُ َفع لَُ

بَُ)އިތުބާރުކޮށްފި(  )ހީކޮށްފި( ،َُحس 

َُكث  رَُ)ދީލަތިވެއްޖެ( َكر مَُ فَ ع لَُ  ،)ބޮޑުވެއްޖެ( ،َُعظ مَُ)ގިނަވެއްޖެ( ،

 )މާތްވެއްޖެ( نَ ب لَُ
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 އެއީ އެ ކަލިމައިގެ )ކަލިމައިގެ ހުރިހާ އަކުރެއް  َوْزُن اْلِفْعِل اْلُمَجرَِّد الرََُّبِعي

އަސްލު އަކުރުތައް ކަމުގައިވާ އަދި ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު 

 ( ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގެ ވަޒަން(04ހަތަރެއް )

 
 اْْلَْمث َلةُ  اْلَوْزنُ 
 ،)ވަސްވާސް ދީފި( ،َُوْسَوسَُ)އެފުށްމިފުށަށް ޖަހައިފި( بَ ْعثَ رَُُفَ ْعَللَُ

 زَْلَزلَُ ،)ރޯލުވާން ފަށައިފި( َدْحرَجَُ ،)ޒީނަތްތެރިކޮށްފި( َزْخَرفَُ

 ،ُ)ހެލިގެންފި(

)ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި/ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ބާރު  َسْيَطرَُ

 ހިންގައިފި(

 

)ކަލިމައިގައި ހިމެނޭ އަސްލު އަކުރުތަކަށް އަކުރެއް  َأْوزَاُن اْلِفْعِل اْلَمزِْيِد الثََُّلِثي

އަކުރު ނުވަތަ ތިން އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ އެ ކަލިމައިގެ ނުވަތަ ދެ 

 ( ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގެ ވަޒަންތައް(03އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ތިނެއް )
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دٍُ َْرٍفَُواح  ؛ُاْلَمز ْيد ُِب  އަކަށް ف ْعلއަކުރުގެ  03) َوَيك ْون َُعَلىَُثََلثَة ُأَْوزَانٍُ أَوًَّل 

ވަޒަނެއް  03އުފެދޭ ވަޒަންތައް. މި ބައިގައި  އަކުރު އިތުރުކޮށްގެން 01

 ހިމެނެއެވެ.(

 
 اْْلَْمث َلةُ  اْلَوْزنُ 
 ،)ވައްދައިފި( ،ُأَْدَخلَُ)އިޙްސާންތެރިވެއްޖެ( َأْحَسنَُُأَفْ َعلَُ

 )ޝަރީކުކޮށްފި(َأْشَرَكُ )މާތްކޮށް ހިތައިފި( َأْكَرمَُ

 ،َُصلَّى)ތަރުތީބުކޮށްފި( ،ُرَتَّبَُ)އުނގަންނައިދީފި( َعلَّمَُُفَ عَّلَُ

 )ހިތްވަރުދީފި( ،َُشجَّعَُ)ނަމާދުކޮށްފި(

 ،َُشاَجرَُ)ތަޅައިފޮޅައިފި( ،َُضاَربَُ)ހަނގުރާމަކޮށްފި( قَاَتلَُُفَاَعلَُ

،ُ)ޖިހާދުކޮށްފި( ،َُجاَهدَُ)އަރައިރުންވެއްޖެ/ އަދާވާތްތެރިވެއްޖެ(

 )ބައިވެރިވެއްޖެ( َشاَركَُ
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ُ ُاْلَمز ْيد  ُأَْوزَانٍََُثن ي ا؛ َُعَلىََُخَْسة  َُوَيك ْون  َْرفَ ْْي   02އަކަށް ف ْعلއަކުރުގެ  03) ِب 

ވަޒަނެއް  05އަކުރު އިތުރުކޮށްގެން އުފެދޭ ވަޒަންތައް. މި ބައިގައި 

 ހިމެނެއެވެ.(

 اْْلَْمث َلةُ  اْلَوْزنُ 
 ،ُا تََّصلَُ)ބަދަލުކޮށްފި( ،ُا نْ َقَلبَُ)ހުޅުވައިފި( ا نْ َفَتحَُُا نْ َفَعلَُ

 )ގުޅިއްޖެ/ބައިވެރިވެއްޖެ(

 )އިހުތިރާމުކޮށްފި( ،ُا ْحتَ َرمَُ)ފަހުރުވެރިވެއްޖެ( ا فْ َتَخرَُُا فْ تَ َعلَُ

 )ކަޅުވެއްޖެ( ،ُا ْسَودَُّ)ރަތްވެއްޖެ( ا ْْحَرَُُّا فْ َعلَُّ

 )އިތުރަށް ރީތިވެއްޖެ( ،ََُتَسَّنَُ)އުނގެނިއްޖެ( تَ َعلَّمَُُتَ َفعَّلَُ

 َتَشاَركَُ ،)ގާތްވެއްޖެ( ،ُتَ َقاَربَُ)އަރައިރުންވެއްޖެ( َتَشاَجرَُُتَ َفاَعلَُ

 )ބައިވެރިވެއްޖެ(
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އަކަށް ف ْعلއަކުރުގެ  03) ََثل ث ا؛ُاْلَمز ْيد ُب َثََلثَة َُأْحر ٍفَُوَيك ْون َُعَلىُأَْربَ َعة ُأَْوزَانٍُ

ވަޒަނެއް  04އަކުރު އިތުރުކޮށްގެން އުފެދޭ ވަޒަންތައް. މި ބައިގައި  03

 ހިމެނެއެވެ.(

 اْْلَْمث َلةُ  اْلَوْزنُ 
 ،ُا ْسَتْخرَجَُ)މަޢާފަށް އެދިއްޖެ/ އިސްތިޣްފާރުކޮށްފި( ا ْستَ ْغَفرَُُلَُا ْستَ ْفعَُ

 )ނިދައި ހޭލައިފި( ،ُا ْستَ ي َْقظَُ)ނެރެފި(

 )ރީނދޫވެއްޖެ( ،ُا ْصَفارَُّ)ރަތްވެއްޖެ( ا ْْحَارَُُّا فْ َعالَُّ

 ދިރިއުޅުމެއް އުޅެފި( )އުނދަގޫ ا ْخَشْوَشنَُُلَُا فْ َعْوعَُ

 )އަސް ދުވެފި/ ހަލުވިކޮށް ހިނގައިފި( ا ْجَلوَّذَُُا فْ َعوَّلَُ
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)ކަލިމައިގައި ހިމެނޭ އަސްލު އަކުރުތަކަށް އަކުރެއް  َأْوزَاُن اْلِفْعِل اْلَمزِْيِد الرََُّبِعي

ނުވަތަ ދެ އަކުރު ނުވަތަ ތިން އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ އެ ކަލިމައިގެ 

 ( ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގެ ވަޒަންތައް(04އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ހަތަރެއް )އަސްލު 

دٌُ ٍد.َُله َُوْزٌنَُواح  َْرٍفَُواح  ُِب  ؛ُاْلَمز ْيد  އަކުރު  01އަކަށް ف ْعلއަކުރުގެ  04) أَوًَّل 

 އިތުރުޮކށްގެން އުފެދޭ ވަޒަން. މި ބައިގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ވަޒަނެކެވެ.(

 اْْلَْمث َلةُ  اْلَوْزنُ 
 )ހަލުވައިގެންފި( تَ َزْلَزلَُُلَُتَ َفْعلَُ

ُ

َُوَيك ْون َُعَلىَُوْزنَ ْْيُ  َْرفَ ْْي  އަކުރު  02އަކަށް ف ْعلއަކުރުގެ  04) ََثن ي ا؛ُاْلَمز ْيد ُِب 

 ވަޒަނެއް ހިމެނެއެވެ.( 02އިތުރުކޮށްގެން އުފެދޭ ވަޒަންތައް. މި ބައިގައި 

 اْْلَْمث َلةُ  اْلَوْزنُ 
 )ހަމަޖައްސައިފި( ا ْطَمَأنَُُّا فْ َعَللَُّ

لَُ  )ދުރަށް ހިނގައްޖެ/ ވަކިވެއްޖެ( ا فْ َرنْ َقعَُُلَُا فْ َعن ْ
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 1.1 ފަރިތަކުރުނ                            1.1  التَّْدر ْيبُ 

 

 މުދައ ރިސަށ  ކިޔައިދޭށެވެ! ގެ ވަޒަނ ތައ  ހިތުނ  ދަސ ކޮށ ،علُماضيف
  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު

 
 

 1.2 ފަރިތަކުރުނ                            1.2  التَّْدر ْيبُ 

 

 ތިރީގައިވާ ވަޒަނ ތަކުނ  ކޮނ މެ ވަޒަނަކަށ  މިސާލެއ  ލިޔާށެވެ!
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  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

ُفَ ْعَللَُُفَاَعلَُُأَفْ َعلَُُفَ عَّلَُُفَ ع لََُُفع لَُُفَ َعلَُُهو
ُفَ ْعَلََلُُفَاَعََلُُأَفْ َعََلُُفَ عَََّلُُفَ ع ََلَُُفع ََلُُفَ َعََلُُمها
ُافَ ْعَلل ُوُفَاَعل واُأَفْ َعل واُفَ عَّل واُفَ ع ل واَُفع ل واُفَ َعل واُهم
ُفَ ْعَلَلتُُْفَاَعَلتُُْأَفْ َعَلتُُْفَ عََّلتُُْفَ ع َلتَُُْفع َلتُُْفَ َعَلتُُْهي
ُافَ ْعَلَلتَُُفَاَعَلَتاُأَفْ َعَلَتاُفَ عََّلَتاُفَ ع َلَتاَُفع َلَتاُافَ َعَلتَُُمها*

ُفَ ْعَلْلنَُُفَاَعْلنَُُأَفْ َعْلنَُُفَ عَّْلنَُُفَ ع ْلنََُُفع ْلنَُُفَ َعْلنَُُهنُ 
ُفَ ْعَلْلتَُُفَاَعْلتَُُأَفْ َعْلتَُُفَ عَّْلتَُُفَ ع ْلتََُُفع ْلتَُُفَ َعْلتَُُأنتَُ
َُمافَ ْعَلْلتُ ُافَاَعْلت مَُُاأَفْ َعْلت مَُُافَ عَّْلت مَُُافَ ع ْلت مَُُاَفع ْلت مَُُافَ َعْلت مَُُأنتما
ُمُْفَ ْعَلْلتُ ُفَاَعْلت مُُْأَفْ َعْلت مُُْفَ عَّْلت مُُْفَ ع ْلت مَُُْفع ْلت مُُْفَ َعْلت مُُْأنتم
ُفَ ْعَلْلتُ ُفَاَعْلتُ ُأَفْ َعْلتُ ُفَ عَّْلتُ ُفَ ع ْلتُ َُفع ْلتُ ُفَ َعْلتُ ُأنتُ 

َُمافَ ْعَلْلتُ ُافَاَعْلت مَُُاأَفْ َعْلت مَُُافَ عَّْلت مَُُافَ ع ْلت مَُُاَفع ْلت مَُُافَ َعْلت مَُُأنتما*
َُُّأنتُ  َُُّفَ َعْلت  ََُُّفع ْلت  َُُّفَ ع ْلت  َُُّفَ عَّْلت  َُُّأَفْ َعْلت  َُُّفَاَعْلت  ُفَ ْعَلْلت 
ُفَ ْعَلْلتُ ُفَاَعْلتُ ُأَفْ َعْلتُ ُفَ عَّْلتُ ُفَ ع ْلتُ َُفع ْلتُ ُفَ َعْلتُ ُأان
ُافَ ْعَلْلنَُُفَاَعْلَناُأَفْ َعْلَناُفَ عَّْلَناُفَ ع ْلَناَُفع ْلَناُفَ َعْلَناُحنن

. 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

ُتَ َفْعَللَُُتَ َفاَعلَُُتَ َفعَّلَُُا فْ تَ َعلَُُا نْ َفَعلَُُا فْ َعلَُُّهو
ُتَ َفْعَلََلُُتَ َفاَعََلُُتَ َفعَََّلُُا فْ تَ َعََلُُا نْ َفَعََلُُا فْ َعَلَُُّمها
ُتَ َفْعَلل واُتَ َفاَعل واُتَ َفعَّل واُا فْ تَ َعل واُا نْ َفَعل واُا فْ َعلُّواُهم
ُتَ َفْعَلَلتُُْتَ َفاَعَلتُُْتَ َفعََّلتُُْا فْ تَ َعَلتُُْا نْ َفَعَلتُُْا فْ َعلَّتُُْهي
ُاتَ َفْعَلَلتَُُتَ َفاَعَلَتاُاتَ َفعََّلتَُُاا فْ تَ َعَلتَُُاا نْ َفَعَلتَُُاا فْ َعلَّتَُُمها*

ُتَ َفْعَلْلنَُُتَ َفاَعْلنَُُتَ َفعَّْلنَُُا فْ تَ َعْلنَُُا نْ َفَعْلنَُُا فْ َعَلْلنَُُهنُ 
ُتَ َفْعَلْلتَُُتَ َفاَعْلتَُُتَ َفعَّْلتَُُا فْ تَ َعْلتَُُا نْ َفَعْلتَُ ا فْ َعَلْلتَُُأنتَُ
َماا فْ َعَلْلتُ ُأنتما َُماتَ َفْعَلْلتُ ُاتَ َفاَعْلت مََُُماتَ َفعَّْلتُ َُماا فْ تَ َعْلتُ َُماا نْ َفَعْلتُ  
مُْا فْ َعَلْلتُ ُأنتم ُمُْتَ َفْعَلْلتُ ُتَ َفاَعْلت مُُْمُْتَ َفعَّْلتُ ُمُْا فْ تَ َعْلتُ ُمُْا نْ َفَعْلتُ  
ُتَ َفْعَلْلتُ ُتَ َفاَعْلتُ ُتَ َفعَّْلتُ ُا فْ تَ َعْلتُ ُا نْ َفَعْلتُ  ا فْ َعَلْلتُ ُأنتُ 

َماا فْ َعَلْلتُ ُأنتما* َُماتَ َفْعَلْلتُ ُاتَ َفاَعْلت مََُُماتَ َفعَّْلتُ َُماا فْ تَ َعْلتُ َُماا نْ َفَعْلتُ  
َُُّأنتُ  َُّ ا فْ َعَلْلت  َُُّا نْ َفَعْلت  َُُّا فْ تَ َعْلت  َُُّتَ َفعَّْلت  َُُّتَ َفاَعْلت  ُتَ َفْعَلْلت 
ُتَ َفْعَلْلتُ ُتَ َفاَعْلتُ ُتَ َفعَّْلتُ ُا فْ تَ َعْلتُ ُا نْ َفَعْلتُ  ا فْ َعَلْلتُ ُأان
ُتَ َفْعَلْلَناُتَ َفاَعْلَناُتَ َفعَّْلَناُاا فْ تَ َعْلنَُُاا نْ َفَعْلنَُ ا فْ َعَلْلَناُحنن

. 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

َللَُُا فْ َعَللَُُّا فْ َعالَُُّا فْ َعوَّلَُُا فْ َعْوَعلَُُا ْستَ ْفَعلَُُهو ُا فْ َعن ْ
َلََلُُا فْ َعَلَلَُُّا فْ َعاًلَُُّا فْ َعوًََّلُُا فْ َعْوَعََلُُا ْستَ ْفَعََلُُمها ُا فْ َعن ْ
َلل واُا فْ َعَللُّواُا فْ َعالُّواُا فْ َعوَّل واُواا فْ َعْوَعلُ ُواا ْستَ ْفَعلُ ُهم ُا فْ َعن ْ
َلَلتُُْا فْ َعَللَّتُُْا فْ َعالَّتُُْا فْ َعوََّلتُُْتُْا فْ َعْوَعلَُُتُْا ْستَ ْفَعلَُُهي ُا فْ َعن ْ
َلَلتَُُا فْ َعَللََّتاُا فْ َعالََّتاُاا فْ َعوَّلَتََُُتاا فْ َعْوَعلََُُتاا ْستَ ْفَعلَُُمها* ُاا فْ َعن ْ

َلْلنَُُا فْ َعلَّْلنَُُا فْ َعالَْلنَُُا فْ َعوَّْلنَُُنَُا فْ َعْوَعلُُْنَُا ْستَ ْفَعلُُْهنُ  ُا فْ َعن ْ
َلْلتُ ُا فْ َعلَّْلتَُ ا فْ َعالَْلتَُُا فْ َعوَّْلتَُُتَُا فْ َعْوَعلُُْتَُا ْستَ ْفَعلُُْأنتَُ ُا فْ َعن ْ
َلْلتُ  اا فْ َعلَّْلت مَُ َماا فْ َعالَْلتُ َُماا فْ َعوَّْلتُ ُت َماا فْ َعْوَعلُُْت َماا ْستَ ْفَعلُُْأنتما َُماا فْ َعن ْ
َلْلتُ  ا فْ َعلَّْلت مُْ مُْا فْ َعالَْلتُ ُمُْا فْ َعوَّْلتُ ُت مُْا فْ َعْوَعلُُْت مُْا ْستَ ْفَعلُُْأنتم ُمُْا فْ َعن ْ
َلْلتُ  ا فْ َعلَّْلتُ  ا فْ َعالَْلتُ ُا فْ َعوَّْلتُ ُتُ ا فْ َعْوَعلُُْتُ ا ْستَ ْفَعلُُْأنتُ  ُا فْ َعن ْ

َلْلتُ  اا فْ َعلَّْلت مَُ َماا فْ َعالَْلتُ َُماا فْ َعوَّْلتُ ُت َماا فْ َعْوَعلُُْت َماا ْستَ ْفَعلُُْأنتما* َُماا فْ َعن ْ
َُّا ْستَ ْفَعلُُْأنتُ  َُّا فْ َعْوَعلُُْت  َُُّت  َُُّا فْ َعوَّْلت  َُّ ا فْ َعالَْلت  َُّ ا فْ َعلَّْلت  َلْلت  ُا فْ َعن ْ
َلْلتُ  ا فْ َعلَّْلتُ  ا فْ َعالَْلتُ ُا فْ َعوَّْلتُ ُتُ ا فْ َعْوَعلُُْتُ ا ْستَ ْفَعلُُْأان ُا فْ َعن ْ
َلْلنَُ ا فْ َعلَّْلَنا ا فْ َعالَْلَناُاا فْ َعوَّْلنََُُناا فْ َعْوَعلَُُْناا ْستَ ْفَعلُُْحنن ُاا فْ َعن ْ

. 
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 ފިލާވަޅު  ދެވަނަ                    الثَّاِنُُالدَّْرسُ 
 

 (ވަޒަނ ތައ ގެ ِفْعلُ )ُأَْوزَان ُاْْلَفْ َعالُِ
 

 ވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  ހާސިލު

 އަށް ބަދަލުކުރަން އެނގުން.فعلُمضارع ގެ ވަޒަންތައްَماِضيفعلُ
 ބުނަން އެނގުން.ތަކުގެ މަސްދަރުތައް فعلފިޔަވައި އެހެން  فعلއަކުރުގެ  3

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

 ކުލަޖައ ސާލަމާ!
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ގެ ވަޒަންތައް فعلُماضيފިލާވަޅުގައި އަހަރެމެންވާނީ  މި ފޮތުގެ ފުރަތަމަ

މި ފޮތުގެ  އަކަށް ބަދަލުކުރާނެގޮތްارعفعلُمض، فعلُماضيކިޔަވާފައެވެ. އަދި 

މި  ވަނަ ފިލާވަޅުގައި އަހަރެމެން ވާނީ ކިޔަވާފައެވެ. ވީމާވަނަ ބައިގެ ފަސ4ް

ُފިލާވަޅުގައި ދަސްކުރި ފޮތުގެ ފުރަތަމަ  فعلُގެ ވަޒަންތައް ماضيفعل

އަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެއިން ކޮންމެ ވަޒަނެއްގައިވެސް ضارعم

ބުނެދީފައިވާ ވަނަ ފިލާވަޅުގައި ވަނަ ބައިގެ ފަސ4ްމި ފޮތުގެ އަމަލުކުރާނީ 

فعلُއަކުން ފެށިފައިވާ ވަޒަންތައް "أ"އަކުން ނުވަތަ "ا"ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް 

ރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ވެއެވެ. މި އަކަށް ބަދަލުކުރާއިضارعم

 إنُشاءُهللا()ފިލާވަޅުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭނަމެވެ. 

ފިލާވަޅުގައިވެސް  ފުރަތަމަނޯޓް: މި ފިލާވަޅުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިސާލުތަކަކީ، 

ބޭނުންކުރި މިސާލުތަކެވެ. ވީމާ މި ފިލާވަޅުގައި އެ ކަލިމަތަކުގެ މާނަ ނުލިޔެ 

 ދޫކޮށްލީމެވެ.
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َعال    ތަކުގެ ވަޒަންތައް(فعل) َأْوزَاُن اْْلَف ْ

  ކަލިމައިގެ ހުރިހާ އަކުރެއް އެއީ އެ  َأْوزَاُن اْلف ْعل  اْلُمَجرَّد  الثََُّلث  ي(

ކުރުތައް ކަމުގައިވާ އަދި ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ ކަލިމައިގެ އަސްލު އަ

 ( ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގެ ވަޒަންތައް(03އަދަދު ތިނެއް )

ُاْلمثلة اببهُالوزن
َُيْذَهبُ ُ-َذَهبَُُيَ ْفَعلُ ُ

ََُيِْلسُ ُ-َجَلسَُُيَ ْفِعلُ ُفَ َعلَُ
َُيْكت بُ ُ-َكَتبَُُيَ ْفع لُ ُ

َُيْشَربُ ُ-َشِربَُُيَ ْفَعلُ َُفِعلَُ
ََُيِْسبُ ُ-َحِسبَُُيَ ْفِعلُ ُ

َُكث  رَُُ-َكر مَُُيَ ْفع لُ ُفَ ع لَُ ُ/َُعظ مَُُ-َيْكر م ُ/ ب لُ ُ-يَ ْعظ م ُ/ُنَ ب لَُُ-َيْكث  ر  ُيَ ن ْ

 ُُ"އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރުِفْعل ،ُِفْعل ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "فَ َعَل 

 3 މި  "يَ ْفع ل "ނުވަތަ  "يَ ْفِعل "ނުވަތަ  "يَ ْفَعل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 ވަޒަނުންކުރެ ވަޒަނަކަށެވެ.
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 ُُ"އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު ِفْعل ،ُِفْعل ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "َفِعَل 

ވަޒަނުންކުރެ  2މި  "يَ ْفِعل "ނުވަތަ  "يَ ْفَعل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 ވަޒަނަކަށެވެ.

 ُُ"އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރުم َضارِعِفْعل ،ُِفْعل ُމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "فَ ع َل 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "يَ ْفع ل "އޭގެ ވަޒަން ޮއންނާނީ 

 ُُ"ތައް ތަކުގެ މަސްދަރުِفْعلُ މި ވަޒަންތަކަށް އައިސްފައިވާ "فَ َعَل،َُفِعَل،ُفَ ع َل

 ތަފާތު އެކި ވަޒަންތަކަށް އައިސްފައިވެއެވެ.

 

  އިގެ ހުރިހާ އަކުރެއް އެއީ އެ ކަލިމަ )ކަލިމައިގެ َوْزُن اْلف ْعل  اْلُمَجرَّد  الرََُّبع ي

އަސްލު އަކުރުތައް ކަމުގައިވާ އަދި ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު 

 ( ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގެ ވަޒަން(04ހަތަރެއް )

ُاْلمثلةُمصدرهُاببهُالوزن
ُزَْلَزَلةٌُزِْلَزاٌلُأوُُ-ي  َزْلزِلُ ُ-زَْلَزلَُُفَ ْعَلَلٌةُ)أو(ُِللُ ي  َفعُُْلَُفَ ْعلَُ
َُسْيَطَرةٌُُ-ي َسْيِطرُ ُ-َسْيَطرَُُِفْعاللٌُُُ
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 ُُ"އިރު އަކަށް ބަދަލުކުރާ ِفْعل ،ُِفْعل ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "فَ ْعَلَل

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "ي  َفْعِلل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 ވަޒަނުންކުރެ ވަޒަނަކަށެވެ. 2މި   "ِفْعاَلٌل"ނުވަތަ  "فَ ْعَلَلٌة"ޮއންނާނީ 

  ކަލިމައިގައި ހިމެނޭ އަސްލު އަކުރުތަކަށް  َأْوزَاُن اْلف ْعل  اْلَمز ْيد  الثََُّلث ي(

އަކުރެއް ނުވަތަ ދެ އަކުރު ނުވަތަ ތިން އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ އެ 

 ( ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގ03ެކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ތިނެއް )

 ވަޒަންތައް(

 ٍَُُواِحد ُِِبَْرٍف ُاْلَمزِْيد  ؛ ُأَْوزَانٍُ أَوًَّلا َُعَلىَُثاَلثَِة އަކުރުގެ  03) َوَيك ْون 

އަކުރު އިތުރުޮކށްގެން އުފެދޭ ވަޒަންތައް. މި ބައިގައި  01އަކަށް ِفْعل

 ވަޒަނެއް ހިމެނެއެވެ.( 03

ُاْلمثلةُمصدرهُاببهُالوزن
ُِإْحَسانٌُُ-َي ِْسن ُُ-َُأْحَسنَُُِإفْ َعالٌُُي  ْفِعلُ ُلَُأَفْ عَُ

ُِإْدَخالٌُُ-ي ْدِخل ُُ-أَْدَخَلُ
ُِإْكَراٌمُُ-ي ْكرِم ُُ-َأْكَرَمُ
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ُتَ ْعِلْيمٌُُ-ي  َعلِ م ُُ-َُعلَّمَُُلٌُتَ ْفِعيُلُ ي  َفع ُُِفَ عَّلَُ
ُُ-َُرتَّبَُ ُتَ ْرتِْيبٌُُ-ي  َرتِ ب 

َُتْشِجْيعٌُُ–ي َشجِ ع ُُ-َُشجَّعَُ
َُتْكِلْيمٌُُ-ي َكلِ م ُُ-َكلََّمُ

ُم َقاتَ َلةٌُُ–ي  َقاِتل ُُ-ُقَاَتلَُُةٌُم َفاَعلَُُلُ ي  َفاعُُِفَاَعلَُ
ُُ-َضاَرَبُ ُم َضاَربَةٌُُ-ي َضاِرب 
ُُ-َشاَجَرُ ُم َشاَجَرةٌُُ–ي َشاِجر 
ُم  َجاَهَدةٌُُ-َي َاِهد ُُ-َجاَهَدُ

 ُُ"ރު އަކަށް ބަދަލުކުރާއިِفْعل ،ُِفْعل ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "أَفْ َعَل

فعلُއަކުން ފެށިފައިވާ "أ"މި ވަޒަނަށެވެ.  "ي  ْفِعل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 "أ"ގައިވާ فعلُماضيއަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު فعلُمضارعގެ ކަލިމަ، ماضي

ބޭނުމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ވީމާ "މުޟާރިޢުކުރާ އަކުރު" ކަލިމައިގެ ކުރިއަށް 

ޮފހެލުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި  "أ"ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގުޅުވާނީ އެކަލިމަ ފެށުމަށް 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "ِإفْ َعاٌل"އޭގެ މަސްދަރު ޮއންނާނީ 
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 ُُ"އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރުِفْعل ،ُِفْعل ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "فَ عََّل 

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "ي  َفعِ ل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "تَ ْفِعيٌل"ޮއންނާނީ 

 ُُ"އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރުِفْعل ،ُِفْعل ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "فَاَعَل 

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "ي  َفاِعل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "م َفاَعَلٌة"ޮއންނާނީ 

 
 ُْއަކަށް ِفْعلއަކުރުގެ  03) ن َُعَلىََُخَْسِةُأَْوزَانٍََُثنِياا؛ُاْلَمزِْيد ُِِبَْرفَ ْْيَُِوَيك و

ވަޒަނެއް  05އަކުރު އިތުރުކޮށްގެން އުފެދޭ ވަޒަންތައް. މި ބައިގައި  02

 ހިމެނެއެވެ.(

ُاْلمثلةُمصدرهُاببهُالوزن
َفعُُِلَُاِنْ َفعَُ َفِتح ُُ-اِنْ َفَتَحُُلٌُاِْنِفَعاُلُ يَ ن ْ ُاِْنِفَتاحٌُُ–يَ ن ْ

ُُ-اِنْ َقَلَبُ َقِلب  ُاِْنِقاَلٌبُُ-يَ ن ْ
ُاِتِ َصاٌلُُ-يَ تَِّصل ُُ-اِتََّصَلُ
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ُاِْفِتَخارٌُُ-يَ ْفَتِخرُ ُ-اِفْ َتَخرَُُالٌُاِْفِتعَُُلُ يَ ْفَتعُُِلَُاِفْ تَ عَُ
ُِاْحَتَاٌمُُ-يَ ْحََتِمُ ُ-ِاْحتَ َرمَُ

ُِاْح ِمَرارٌُُ-يَ ْحَمرُ ُ-ِاْح َمرَُُّاِْفِعاللٌُُيَ ْفَعلُ ُاِفْ َعلَُّ
ُِاْسِوَدادٌُُ-َيْسَودُ ُ-َودَُِّاسُْ

ُتَ َعل مٌُُ-يَ تَ َعلَّمُ ُ-تَ َعلَّمَُُلٌُتَ َفعُ ُلُ يَ تَ َفعَُُّلَُتَ َفعَُّ
ُتَ َحس نٌُُ-يَ َتَحسَّنُ ُ-تَ َحسَّنَُ

َُتَشاج رٌُُ-يَ َتَشاَجرُ ُ-َتَشاَجرَُُتَ َفاع لٌُُلُ يَ تَ َفاعَُُلَُتَ َفاعَُ
ُتَ َقار بٌُُ-يَ تَ َقاَربُ ُ-تَ َقاَربَُ
َُتَشار كٌُُ-يَ َتَشاَركُ ُ-َتَشاَركَُ

  ُ ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "اِنَفَعَل" ُِفْعل  އަކަށް ِفْعل ،

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭެގ  "يَنَفِعل "ބަދަލުކުރާއިރު އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "اِنِفَعاٌل"މަސްދަރު ޮއންނާނީ 

  "ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "اِفْ تَ َعَل ِفْعلُ  ރާއިރު އަކަށް ބަދަލުކުِفْعل ُ،

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "يَ ْفَتِعل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "اِْفِتَعاٌل"ޮއންނާނީ 
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  ُ"َّރު އަކަށް ބަދަލުކުރާއިِفْعل ،ُِفْعل ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "اِفْ َعل

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  يَ ْفَعل ""އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "اِْفِعاَلٌل"ޮއންނާނީ 

ُماضيއަކުން ފެށިފައިވާ "ا" ُمضارعގެ ކަލިމަ، فعل އަކަށް فعل

ބޭނުމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ވީމާ  "ا"ގައިވާ فعلُماضيބަދަލުކުރާއިރުވެސް 

އެކަލިމަ ފެށުމަށް "މުޟާރިޢުކުރާ އަކުރު" ކަލިމައިގެ ކުރިއަށް ގުޅުވާނީ 

 ފޮހެލުމަށްފަހުގައެވެ. "ا"ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

  ُ"م َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "تَ َفعََّل ރާއިރު އަކަށް ބަދަލުކުِفْعل ،ُِفْعلُ 

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "يَ تَ َفعَّل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "تَ َفع ٌل"ޮއންނާނީ 

 ُ"ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "تَ َفاَعَل ِفْعلُ  ރާއިރު އަކަށް ބަދަލުކުِفْعل ُ،

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "يَ تَ َفاَعل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "تَ َفاع ٌل"ޮއންނާނީ 
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 َُُأَْربَ ع َُعَلى َُوَيك ْون  َُأْحر ٍف ُبَِثاَلثَِة ُاْلَمزِْيد  އަކުރުގެ  03) ُأَْوزَانٍُةََُِثلِثاا؛

އަކުރު އިތުރުޮކށްގެން އުފެދޭ ވަޒަންތައް. މި ބައިގައި  03އަކަށް ِفْعل

 ވަޒަނެއް ހިމެނެއެވެ.( 04

ُاْلمثلةُمصدرهُاببهُالوزن
ُِاْسِتْغَفارٌُ-َيْستَ ْغِفرُ -ِاْستَ ْغَفرَُُالٌُِاْسِتْفعُِعلُ َيْستَ فُُْلَُِاْستَ ْفعَُ

ُِاْسِتْخَراجٌُ-َيْسَتْخرِجُ -ِاْسَتْخرَجَُ
َقاظٌُ-َيْستَ ْيِقظُ -ِاْستَ ي َْقظَُ ُِاْسِتي ْ

َرارٌُُ-يَ ْحَمارُ ُ-ِاْْحَارَُُّلٌُاِْفِعْيالُيَ ْفَعالُ ُاِفْ َعالَُّ ي ْ ُِاْحِْ
َرارٌُُ-َيْصَفارُ ُ-ِاْصَفارَُّ ُِاْصِفي ْ
ُِاْدِهْيَمامٌُُ-َيْدَهامُ ُ-ِاْدَهامَُّ

ُِاْخِشْيَشانٌُُ-يَ ْخَشْوِشنُ ُ-ِاْخَشْوَشنَُُالٌُاِْفِعْيعُلُ يَ ْفَعْوعُُِلَُاِفْ َعْوعَُ
ُِاْجِلوَّاذٌُُ-يَ ْجَلوِ ذُ ُ-ِاْجَلوَّذَُُاِْفِعوَّالٌُُلُ يَ ْفَعو ُُِاِفْ َعوَّلَُ

 ُُ ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "ِاْستَ ْفَعَل" ُِفْعل  އަކަށް ِفْعل ،

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި  َيْستَ ْفِعل ""ބަދަލުކުރާއިރު އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "ِاْسِتْفَعاٌل"އޭގެ މަސްދަރު ޮއންނާނީ 
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  "ُ م َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "اِفْ َعالَّ ِفْعلُ  އިރު އަކަށް ބަދަލުކުރާِفْعل ُ،

"އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ  މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "يَ ْفَعال 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "اِْفِعْياَلٌل"ޮއންނާނީ 

  ُ ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "اِفْ َعْوَعَل" ُِفْعل  އަކަށް ِفْعل ،

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި  "يَ ْفَعْوِعل "ބަދަލުކުރާއިރު އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

َعاٌل"އޭގެ މަސްދަރު ޮއންނާނީ   މި ވަޒަނަށެވެ. "اِْفِعي ْ

  "ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "اِفْ َعوََّل ِفْعلُ  ރާއިރު އަކަށް ބަދަލުކުِفْعل ُ،

"އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ  މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "يَ ْفَعوِ ل 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "اِْفِعوَّاٌل"ޮއންނާނީ 

 "އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރުفعلُمضارعގެ ކަލިމަ، فعلُماضيއަކުން ފެށިފައިވާ "ا 

"މުޟާރިޢުކުރާ  ތަކުގައިވެސްفعلބޭނުން ނުކުރާތީ، މި  "ا"ގައިވާ ماضيفعلُ

އަކުރު" ކަލިމައިގެ ކުރިއަށް ގުޅުވާނީ އެކަލިމަ ފެށުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

 ފޮހެލުމަށްފަހުގައެވެ. "ا"
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  ކަލިމައިގައި ހިމެނޭ އަސްލު އަކުރުތަކަށް  َأْوزَاُن اْلف ْعل  اْلَمز ْيد  الرََُّبع ي(

ނުވަތަ ދެ އަކުރު ނުވަތަ ތިން އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ އެ  އަކުރެއް 

( ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގެ 04ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ހަތަރެއް )

 ވަޒަންތައް(

 ٌَُُواِحد َُله َُوْزٌن ُِِبَْرٍفَُواِحٍد. ُاْلَمزِْيد  ؛ އަކަށް ِفْعلއަކުރުގެ  04) أَوًَّلا

އުފެދޭ ވަޒަން. މި ބައިގައި ހިމެނެނީ އެންމެ އަކުރު އިތުރުކޮށްގެން  01

 ވަޒަނެކެވެ.(

 اْلمثلةُمصدرهُاببهُالوزن

ُتَ َزْلز لٌُُ-يَ تَ َزْلَزلُ ُ-تَ َزْلَزلَُُلٌُتَ َفْعلُ َُللُ يَ تَ َفعَُُْللَُتَ َفعُْ
َُتَصْيط رٌُُ-يَ َتَصْيَطرُ ُ-َتَصْيَطرَُ

 ُ"ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "تَ َفْعَلَل ِفْعلُ  ކުރާއިރު އަކަށް ބަދަލުِفْعل ُ،

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "يَ تَ َفْعَلل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "تَ َفْعل ٌل"ޮއންނާނީ 
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 َُُِوَيك ْون َُعَلىَُوْزنَ ْْي އަކަށް ِفْعلއަކުރުގެ  04) ََثنِياا؛ُاْلَمزِْيد ُِِبَْرفَ ْْيِ

 02ވަޒަންތައް. މި ބައިގައި އަކުރު އިތުރުޮކށްގެން އުފެދޭ  02

 ވަޒަނެއް ހިމެނެއެވެ.(

ُاْلمثلةُمصدرهُاببهُالوزن
ُِاْطِمْأََننٌُُ-َيْطَمِإنُ ُ-ِاْطَمَأنَُُّلٌُاِْفِعالَُّلُ يَ ْفَعلُُِلَُّاِفْ َعلَُ
ُِاْحرِنْ َجامٌُُ-يَ ْحَرنْ ِجمُ ُ-ِاْحَرنْ َجمَُُلٌُاِْفِعْنالَُُِللُ يَ ْفَعنَُُْللَُاِفْ َعن ُْ

ُاِْفرِنْ َقاعٌُُ-يَ ْفَرْنِقعُ ُ-اِفْ َرنْ َقعَُ

 ُ"َُّم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "اِفْ َعَلل ِفْعلُ  ރާއިރު އަކަށް ބަދަލުކުِفْعل ُ،

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ މަސްދަރު  "يَ ْفَعِلل "އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

ٌل"ޮއންނާނީ   މި ވަޒަނަށެވެ. "اِْفِعالَّ

  ُ َلَل" ُم َضارِعމި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ "اِفْ َعن ْ ُِفْعل  އަކަށް ِفْعل ،

މި ވަޒަނަށެވެ. އަދި އޭގެ  "يَ ْفَعْنِلل "ބަދަލުކުރާއިރު އޭގެ ވަޒަން އޮންނާނީ 

 މި ވަޒަނަށެވެ. "اِْفِعْناَلٌل"މަސްދަރު ޮއންނާނީ 
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ގެ މިސާލުތައް ِفْعلُمضارعُއިސްވެ ދިޔަ ފިލާވަޅުތަކުގައި ގެނެސްދީފައިވާ 

ގެ ކުރިއަށް އަންނަ ِفْعلُمضارعގެނެސްދީފައިވާނީ އުބުފިލީގެ ޙާލަތުގައެވެ. 

 ނުވަތަ ޖުމުލައެއްގައި ކަލިމަ އޮންނަ ހާލަތަށް ބަލައި  ސަބަބުންއަކުރެއްގެ 

ބަފިލީގެ އައެއީ  އެވެ.ގެ ަފހުއަކުރުގެ ފިއްޔަށް ބަދަލު އަންނާނެِفْعلُمضارع

ޙާލަތަށް ބަދަލުވުމުމެވެ. މީގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހާލަތަށް ނުވަތަ ސުކުނުގެ 

 ِإنَُشاءُهللا.ކުރިއަށް ހުރި ފިލާވަޅުތަކުގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ. 
ُ
ُ
ُ
ُ

 

 2.1 ފަރިތަކުރުނ                            2.1  التَّْدرِْيبُ 

 

 މުދައ ރިސަށ  ކިޔައިދޭށެވެ! ގެ ވަޒަނ ތައ  ހިތުނ  ދަސ ކޮށ ،علُمضارعف
  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު

 
 

 2.2 ފަރިތަކުރުނ                            2.2  التَّْدرِْيبُ 

 

 މުދައ ރިސަށ  ކިޔައިދޭށެވެ! ގެ މަސ ދަރުތައ  ހިތުނ  ދަސ ކޮށ ،علف
  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 2.3 ފަރިތަކުރުނ                            2.3  التَّْدرِْيبُ 

 އަށ  ބަދަލުކުރާށެވެ!علُمضارعفގެ ވަޒަނ ތައ  علُماضيفތިރީގައިވާ 
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 2.4 ފަރިތަކުރުނ                            2.4  التَّْدرِْيبُ 

 ތަކުގެ މަސ ދަރުތައ  ލިޔާށެވެ!علفތިރީގައިވާ 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

ُفَ ْعَللَُُفَاَعلَُُأَفْ َعلَُُفَ عَّلَُُفعلُفعلُفعلُ
ُي  َفْعِللُ ُي  َفاِعلُ ُي  ْفِعلُ ُي  َفعِ لُ  يَ ْفع لُ ُيَ ْفِعلُ ُيَ ْفَعلُ ُهو
ُنُِي  َفْعِلاَلُُي  َفاِعاَلنُُِي  ْفِعاَلنُُِنُِي  َفعِ اَلُ يَ ْفع اَلنُُِيَ ْفِعاَلنُُِيَ ْفَعاَلنُُِمها
 ونَُي  َفْعِللُ ُي  َفاِعل ونَُُي  ْفِعل ونَُُونَُي  َفعِ لُ  نَُيَ ْفع ل ُوُنَُيَ ْفِعل ُوُنَُيَ ْفَعل ُوُهم

 ت  َفْعِللُ ُت  َفاِعلُ ُت  ْفِعلُ ُت  َفعِ لُ  تَ ْفع لُ ُتَ ْفِعلُ ُتَ ْفَعلُ ُهي

 نُِت  َفْعِلاَلُُت  َفاِعاَلنُُِت  ْفِعاَلنُُِنُِت  َفعِ اَلُ تَ ْفع اَلنُُِنُِتَ ْفِعاَلُُنُِتَ ْفَعاَلُُمها*

 نَُي  َفْعِللُُْي  َفاِعْلنَُُي  ْفِعْلنَُُنَُي  َفعِ لُْ يَ ْفع ْلنَُُيَ ْفِعْلنَُُيَ ْفَعْلنَُُهنُ 

 ت  َفْعِللُ ُت  َفاِعلُ ُت  ْفِعلُ ُت  َفعِ لُ  تَ ْفع لُ ُتَ ْفِعلُ ُتَ ْفَعلُ ُأنتَُ

 نُِت  َفْعِلاَلُُت  َفاِعاَلنُُِت  ْفِعاَلنُُِنُِت  َفعِ اَلُ تَ ْفع اَلنُُِنُِتَ ْفِعاَلُُنُِتَ ْفَعاَلُُأنتما

 ونَُت  َفْعِللُ ُنَُت  َفاِعل ُوُت  ْفِعل ونَُُونَُت  َفعِ لُ  نَُتَ ْفع ل ُوُنَُتَ ْفِعل ُوُنَُتَ ْفَعل ُوُأنتم

 ْْيَُت  َفْعِللُُِت  َفاِعِلْْيَُُت  ْفِعِلْْيَُُْْيَُت  َفعِ لُِ تَ ْفع ِلْْيَُُتَ ْفِعِلْْيَُُتَ ْفَعِلْْيَُُأنتُِ

 نُِي  َفْعِلاَلُُت  َفاِعاَلنُُِت  ْفِعاَلنُُِنُِت  َفعِ اَلُ تَ ْفع اَلنُُِنُِتَ ْفِعاَلُُنُِتَ ْفَعاَلُُأنتما*

 نَُت  َفْعِللُُْت  َفاِعْلنَُُت  ْفِعْلنَُُنَُت  َفعِ لُْ تَ ْفع ْلنَُُتَ ْفِعْلنَُُتَ ْفَعْلنَُُأنتُ 

 أ فَ ْعِللُ ُأ فَاِعلُ ُأ ْفِعلُ ُأ فَ عِ لُ  أَفْ ع لُ ُأَْفِعلُ ُأَفْ َعلُ ُأَن

 ن  َفْعِللُ ُن  َفاِعلُ ُن  ْفِعلُ ُن  َفعِ لُ  نَ ْفع لُ ُنَ ْفِعلُ ُنَ ْفَعلُ ُحنن
. 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

ُتَ َفْعَللَُُتَ َفاَعلَُُتَ َفعَّلَُُاِفْ تَ َعلَُُاِنْ َفَعلَُ اِفْ َعلَُُّ
َفِعلُ ُيَ ْفَعلُ ُهو ُيَ تَ َفْعَللُ ُيَ تَ َفاَعلُ ُيَ تَ َفعَّلُ ُيَ ْفَتِعلُ ُيَ ن ْ
نُُِمها َفِعاَلُُيَ ْفَعالَّ ُنُِيَ تَ َفْعَلاَلُُيَ تَ َفاَعاَلنُُِنُِيَ تَ َفعَّاَلُُنُِيَ ْفَتِعاَلُُنُِيَ ن ْ
َفِعل ُوُيَ ْفَعل ونَُُهم ُونَُيَ تَ َفْعَللُ ُنَُيَ تَ َفاَعل ُوُونَُيَ تَ َفعَّلُ ُونَُيَ ْفَتِعلُ ُنَُيَ ن ْ
َفِعلُ ُتَ ْفَعلُ ُهي ُتَ تَ َفْعَللُ ُتَ تَ َفاَعلُ ُتَ تَ َفعَّلُ ُتَ ْفَتِعلُ ُتَ ن ْ
نُُِمها* َفِعاَلُُتَ ْفَعالَّ ُنُِتَ تَ َفْعَلاَلُُتَ تَ َفاَعاَلنُُِنُِتَ تَ َفعَّاَلُُنُِتَ ْفَتِعاَلُُنُِتَ ن ْ

َفِعْلنَُُنَُيَ ْفَعَللُُْهنُ  ُنَُيَ تَ َفْعَللُُْيَ تَ َفاَعْلنَُُيَ تَ َفعَّْلنَُُيَ ْفَتِعْلنَُُيَ ن ْ
َفِعلُ ُتَ ْفَعلُ ُأنتَُ ُتَ تَ َفْعَللُ ُتَ تَ َفاَعلُ ُتَ تَ َفعَّلُ ُتَ ْفَتِعلُ ُتَ ن ْ
نُُِأنتما َفِعاَلُُتَ ْفَعالَّ ُنُِتَ تَ َفْعَلاَلُُتَ تَ َفاَعاَلنُُِنُِتَ تَ َفعَّاَلُُنُِتَ ْفَتِعاَلُُنُِتَ ن ْ
َفِعلُ ُنَُتَ ْفَعل ُوُأنتم ُونَُتَ تَ َفْعَللُ ُنَُتَ تَ َفاَعل ُوُونَُتَ تَ َفعَّلُ ُونَُتَ ْفَتِعلُ ُونَُتَ ن ْ
َفِعلُُِتَ ْفَعلِ ْْيَُُأنتُِ ُْْيَُتَ تَ َفْعَللُُِتَ تَ َفاَعِلْْيَُُْْيَُتَ تَ َفعَّلُُِْْيَُتَ ْفَتِعلُُِْْيَُتَ ن ْ
نُُِأنتما* َفِعاَلُُتَ ْفَعالَّ ُنُِتَ تَ َفْعَلاَلُُتَ تَ َفاَعاَلنُُِنُِتَ تَ َفعَّاَلُُنُِتَ ْفَتِعاَلُُنُِتَ ن ْ
َفِعْلنَُُنَُتَ ْفَعَللُُْأنتُ  ُنَُتَ تَ َفْعَللُُْتَ تَ َفاَعْلنَُُنَُتَ تَ َفعَّلُُْنَُتَ ْفَتِعلُُْتَ ن ْ
ُأَتَ َفْعَللُ ُأَتَ َفاَعلُ ُأَتَ َفعَّلُ ُأَفْ َتِعلُ ُأَنْ َفِعلُ ُأَفْ َعلُ ُأَن
َفِعلُ ُنَ ْفَعلُ ُحنن ُنَ تَ َفْعَللُ ُنَ تَ َفاَعلُ ُنَ تَ َفعَّلُ ُنَ ْفَتِعلُ ُنَ ن ْ

. 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

َللَُُاِفْ َعَللَُُّاِفْ َعالَُُّاِفْ َعوَّلَُُاِفْ َعْوَعلَُُِاْستَ ْفَعلَُُ ُاِفْ َعن ْ
ُيَ ْفَعْنِللُ ُيَ ْفَعِللُ ُيَ ْفَعالُ ُيَ ْفَعوِ لُ ُيَ ْفَعْوِعلُ  لُ َيْستَ ْفعُُِهو
نُُِنُِيَ ْفَعو ًَِلُُنُِيَ ْفَعْوِعاَلُ اَلنَُِيْستَ ْفعُُِمها نُُِيَ ْفَعاًلَّ ُنُِيَ ْفَعْنِلاَلُُيَ ْفَعِلالَّ
ُنَُيَ ْفَعْنِلل ُوُيَ ْفَعِلل ونَُُيَ ْفَعال ونَُُنَُيَ ْفَعوِ ل ُوُونَُيَ ْفَعْوِعلُ  ل ونََُيْستَ ْفعُُِهم
ُتَ ْفَعْنِللُ ُتَ ْفَعِللُ ُتَ ْفَعالُ ُتَ ْفَعوِ لُ ُتَ ْفَعْوِعلُ  لُ َتْستَ ْفعُُِهي
نُُِنُِتَ ْفَعو ًَِلُُنُِتَ ْفَعْوِعاَلُ اَلنَُِتْستَ ْفعُُِمها* نُُِتَ ْفَعاًلَّ ُنُِتَ ْفَعْنِلاَلُُتَ ْفَعِلالَّ

ُيَ ْفَعْنِلْلنَُُيَ ْفَعلِ ْلنَُُيَ ْفَعالَْلنَُُيَ ْفَعوِ ْلنَُُنَُيَ ْفَعْوِعلُْ ْلنََُيْستَ ْفعُُِهنُ 
ُتَ ْفَعْنِللُ ُتَ ْفَعِللُ ُتَ ْفَعالُ ُتَ ْفَعوِ لُ ُتَ ْفَعْوِعلُ  لُ َتْستَ ْفعُُِأنتَُ
نُُِنُِتَ ْفَعو ًَِلُُنُِتَ ْفَعْوِعاَلُ اَلنَُِتْستَ ْفعُُِأنتما نُُِتَ ْفَعاًلَّ ُنُِتَ ْفَعْنِلاَلُُتَ ْفَعِلالَّ
ُونَُتَ ْفَعْنِللُ ُنَُتَ ْفَعِلل ُوُتَ ْفَعال ونَُُونَُتَ ْفَعوِ لُ ُونَُتَ ْفَعْوِعلُ  ل ونََُتْستَ ْفعُُِأنتم
ُتَ ْفَعْنِلِلْْيَُُتَ ْفَعِللِ ْْيَُُتَ ْفَعالِ ْْيَُُْْيَُتَ ْفَعوِ لُُِْْيَُتَ ْفَعْوِعلُِ ِلْْيََُتْستَ ْفعُُِأنتُِ
نُُِنُِتَ ْفَعو ًَِلُُنُِتَ ْفَعْوِعاَلُ اَلنَُِتْستَ ْفعُُِأنتما* نُُِتَ ْفَعاًلَّ ُنُِتَ ْفَعْنِلاَلُُتَ ْفَعِلالَّ
ُتَ ْفَعْنِلْلنَُُتَ ْفَعلِ ْلنَُُتَ ْفَعالَْلنَُُنَُتَ ْفَعوِ لُُْنَُتَ ْفَعْوِعلُْ ْلنََُتْستَ ْفعُُِأنتُ 
ُأَفْ َعْنِللُ ُأَفْ َعِللُ ُأَفْ َعالُ ُأَفْ َعوِ لُ ُأَفْ َعْوِعلُ  َأْستَ ْفِعلُ ُأَن
ُنَ ْفَعْنِللُ ُنَ ْفَعِللُ ُنَ ْفَعالُ ُنَ ْفَعوِ لُ ُنَ ْفَعْوِعلُ  لُ َنْستَ ْفعُُِحنن

. 
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ُالثَّاُالدَّْرسُ   ފިލާވަޅ  ނަތިނ ވަ                  ِلث 
 

 (ވަޒަނ ތައ ގެ ِفْعلُ )ُأَْوزَان ُاْْلَفْ َعالُِ
 

 މި ފިލާވަޅ ނ  ހާސިލ ވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރ ؛

އަށް أمرفعلُ ތަކުގެ ވަޒަންތައްفعلފިޔަވައި އެހެން  فعلއަކުރުގެ  3
 ބަދަލުކުރަން އެނގުން.
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 ކ ލަޖައ ސާލަމާ!
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ކަލިމައިގެ ހުރިހާ އަކުރެއް އެއީ އެ ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތައް ކަމުގައިވާ 

 ތައް علفُِ( ކަމުގައިވާ 03އަދި ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ތިނެއް )

ވަނަ ބައިގެ 4ބަދަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު މި ޮފތުގެ އަކަށް أمرُعلفُِ

 ގެނެސްދީފައެވެ.ހަތްވަނަ ފިލާވަޅުގައި ވާނީ 

 

އަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ أمرُعلفُِއެއް علفُِފިޔަވައި އެހެން  ތައްعلفُِ އަކުރުގެ 03

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތުން ދެވަނަ އަކުރުގައި އިބިފިލި علفُِ

ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ކަލިމައިގެ  أَْنتَُޖަހާނީއެވެ. އަދި އަމުރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ 

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް  أَْنتَُއި ސުކުންކުރާނީއެވެ. ފަހު އަކުރުގަ

ގެ އަސްލު علفُِضمريُمتصل،ُއަމުރުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ 

 ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް ގުޅުވާނީއެވެ.
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 މިސާލު:

 

َُُّأَْنتُُِأَنْ ت مُُْأَنْ ت َماُأَْنتَُُ ُأَنْ ت 
 أَْفِعْلنَُُأَْفِعِلي أَْفِعل وا أَْفِعَلُ أَْفِعلُُْأَفْ َعلَُ
 فَ عِ ْلنَُ فَ عِ ِلي فَ عِ ل وا فَ عِ َلُُفَ عِ لُُْفَ عَّلَُ

 فَاِعْلنَُ فَاِعِلي فَاِعل وا فَاِعَلُُفَاِعلُُْفَاَعلَُ

 اِنْ َفِعْلنَُ اِنْ َفِعِلي اِنْ َفِعل وا اِنْ َفِعَلُُاِنْ َفِعلُُْاِنْ َفَعلَُ

 اِفْ َتِعْلنَُ اِفْ َتِعِلي اِفْ َتِعل وا اِفْ َتِعَلُُاِفْ َتِعلُُْاِفْ تَ َعلَُ

 تَ َفعِ ْلنَُ تَ َفعِ ِلي تَ َفعِ ل وا تَ َفعِ َلُُتَ َفعِ لُُْتَ َفعَّلَُ

 تَ َفاِعْلنَُ تَ َفاِعِلي تَ َفاِعل وا تَ َفاِعَلُُتَ َفاِعلُُْتَ َفاَعلَُ

 ِاْستَ ْفِعْلنَُ ِاْستَ ْفِعِلي اِاْستَ ْفِعل ُو ِاْستَ ْفِعَلُُِاْستَ ْفِعلُُِْاْستَ ْفَعلَُ

 اِفْ َعْوِعْلنَُ اِفْ َعْوِعِلي اِفْ َعْوِعل وا اِفْ َعْوِعَلُُاِفْ َعْوِعلُُْاِفْ َعْوَعلَُ

 اِفْ َعوِ ْلنَُ اِفْ َعوِ ل ِي اِفْ َعوِ ل وا اِفْ َعو َِلُُاِفْ َعوِ لُُْاِفْ َعوَّلَُ

 فَ ْعِلْلنَُ فَ ْعِلِلي فَ ْعِلل وا فَ ْعِلَلُُفَ ْعِللُُْفَ ْعَللَُ

 تَ َفْعِلْلنَُ تَ َفْعِلِلي تَ َفْعِلل وا تَ َفْعِلَلُُتَ َفْعِللُُْتَ َفْعَللَُ

َللَُ  اِفْ َعْنِلْلنَُ اِفْ َعْنِلِلي اِفْ َعْنِلل وا اِفْ َعْنِلَلُُاِفْ َعْنِللُُْاِفْ َعن ْ
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 ُގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރަކީ ތަޝްދީދު فعل

 ވަޒަނެއްވެއެވެ. 03އަމުރުކުރުމުގައި އަށް أَْنتَُޖެހިގެންވާ ކަލިމައެއް ނަމަ 

  އަށް އަމުރުކުރުމަށް أَْنتَُއަށް އަމުރުކުރާއިރު )أَْنتُِއަދި  أَنْ ت مُْ، أَنْ ت َما

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ގެނެސްފައިވާ ތަރުތީބުން( ފުރަތަމަ ދެ ވަޒަނުންކުރެ 

َُّކޮންމެ ވަޒަނެއް ނެގިނަމަވެސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.  އަމުރުކުރާއިރު އަށް أَنْ ت 

 ތިރީގައި މިވަނީ އޭގެ މިސާލެވެ. ބޭނުންކުރާނީ ތިންވަނަ ވަޒަނެވެ.

َُُّأَْنتُُِأَنْ ت مُُْأَنْ ت َماُأَْنتَُُ ُأَنْ ت 

ُاِفْ َعلَُّ
اِفْ َعلَّ/ُ
ُاِفْ َعلِ /ُ
 اِفْ َعِللُْ

 اِفْ َعِلْلنَُُاِفْ َعلِ ي اِفْ َعلُّوا اِفْ َعلَُّ

ُاِفْ َعالَُّ
ُ/ اِفْ َعالَّ
ُ/ اِفْ َعالِ 
ُاِفْ َعاِللُْ

 اِفْ َعالِْلنَُ اِفْ َعالِ ُ اِفْ َعالُّوا اِفْ َعالَُّ

ُاِفْ َعَللَُّ
ُاِفْ َعِللَّ/
ُاِفْ َعِللِ /
ُاِفْ َعلِ لُْ

 اِفْ َعلِ ْلنَُ اِفْ َعِللِ ي اِفْ َعِللُّوا اِفْ َعِللَُّ
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 3.1 ފަރިތަކ ރ ނ                            3.1  التَّْدرِْيبُ 

 

 ތާވަލ  ފ ރިހަމަކ ރާށެވެ! ތިރީގައިވާ

َُُّأَْنتُُِأَنْ ت مُُْأَنْ ت َماُأَْنتَُُ ُأَنْ ت 
 أَْفِعْلنَُُأَْفِعِلي  أَْفِعَلُ ُأَفْ َعلَُ
  فَ عِ ِلي فَ عِ ل وا ُفَ عِ لُُْفَ عَّلَُ

 فَاِعْلنَُ  فَاِعل وا ُفَاِعلُُْفَاَعلَُ

  اِنْ َفِعِلي اِنْ َفِعل وا اِنْ َفِعَلُُاِنْ َفِعلُُْاِنْ َفَعلَُ

 اِفْ َتِعْلنَُ اِفْ َتِعِلي  اِفْ َتِعَلُُاِفْ َتِعلُُْاِفْ تَ َعلَُ

  تَ َفعِ ِلي تَ َفعِ ل وا ُتَ َفعِ لُُْتَ َفعَّلَُ

 تَ َفاِعْلنَُ  تَ َفاِعل وا تَ َفاِعَلُُُتَ َفاَعلَُ

 ِاْستَ ْفِعْلنَُ ِاْستَ ْفِعِلي  ِاْستَ ْفِعَلُُِاْستَ ْفِعلُُِْاْستَ ْفَعلَُ

 اِفْ َعْوِعْلنَُ  اِفْ َعْوِعل وا اِفْ َعْوِعَلُُُاِفْ َعْوَعلَُ

  اِفْ َعوِ ل ِي اِفْ َعوِ ل وا ُاِفْ َعوِ لُُْاِفْ َعوَّلَُ

 فَ ْعِلْلنَُ فَ ْعِلِلي  فَ ْعِلَلُُفَ ْعِللُُْفَ ْعَللَُ

 تَ َفْعِلْلنَُ  تَ َفْعِلل وا تَ َفْعِلَلُُُتَ َفْعَللَُ

َللَُ   اِفْ َعْنِلِلي اِفْ َعْنِلل وا ُاِفْ َعْنِللُُْاِفْ َعن ْ
 
 

  ރަނގަޅ ކ ރަނ  ބޭނ ނ   ރަނގަޅ    ވ.ރަނގަޅ 
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 ފިލާވަޅު ނަވަހަތަރު                 ُالرَّاِبعُ ُالدَّْرسُ 
 

ْعَراب ُاْْلِ  (އިޢުރާބުގެ ޢަލާމާތްތައް)َُعََلَمات 
 

 މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  ހާސިލުވާނ ޖެހޭ 

ތްތަކަށް ދެވިގެންވާ ނަންތައް ބުނަން ޖުމުލައެއްގައި ކަލިމަ އޮންނަ ހާލަ
 އެނގުން.

ތްތަކުގެ ތެރެއިން އުބުފިލީގެ ހާލަތުގައި ޖުމުލައެއްގައި ކަލިމަ އޮންނަ ހާލަ
 އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ އަލާމާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނަން އެނގުން.

ތްތަކުގެ ތެރެއިން އަބަފިލީގެ ހާލަތުގައި އޮންނަ ހާލަޖުމުލައެއްގައި ކަލިމަ 
 އަބަފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ އަލާމާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނަން އެނގުން.

 

 

ُ
ُ

  ލައެއްގައި ކަލިމަ ޮއންނަ ހާލަތުގެ ޖުމުއިޢުރާބަކީ ނުވަތަ އިޢުރާބު ވުމަކީ؛

ސަބަބުން ސަބަބުން ނުވަތަ ކަލިމައިގެ ކުރިއަށް އަންނަ އަކުރެއްގެ 

ކަލިމައަށް މިފަދަ  އެކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގެ ފިއްޔަށް ބަދަލު އައުމެވެ.

 َمْبِنُي ބަދަލު ނާންނަނަމަ އެއީފިއްޔަށް ކަލިމައެވެ.  م ْعَربކިޔަނީ 

 .ކަލިމައެކެވެ
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  ީފިއްޔެވެ.( އެއީ  3އެވެ. )ނުވަތަ اتَحرَكَُ 3ޢަރަބި ބަހުގައި ހިމެނެނ

 )އިބިފިލި(އެވެ. މީގެ  اْلَكْسَرة އަދި )އަބަފިލި( اْلَفْتَحة)އުބުފިލި(އާއި  الضَّمَّة

ގެ َحرََكةވެ. ސުކުނަކީ )ސުކުން(އެ السُّك ونއިތުރުން ބޭނުންކުރަނީ 

އިދިޮކޅެވެ. އެއީ ފިއްޔެއް ނޫނެވެ. ފިއްޔެކޭ ބުނެވެނީ އަކުރުގައި އެ ފިއްޔެއް 

 ބޭނުންކުރުމުން ހަރަކާތެއް އުފެދިގެން ދާތީއެވެ.

 ޢިލްމުގައި އަހަރެމެން ދަސްކޮށް ދެނެގަންނަނީ ކަލިމައިގެ ފަހު  ََنْو

އަކުރުގައި ފިލިޖެހުމުގެ ޤަޥާޢިދެވެ. މިގޮތުން ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ޖެހޭ 

ގެ ފަހު އަކުރުގައި ޖެހޭ ފިލިތަކަކީ އުބުފިއްޔާއި، ِاْسمފިލިތަކަށް ބަލާއިރު 

އަކުރުގައި ސުކުނެއް  އެއްގެ ފަހުِاْسمއަބަފިއްޔާއި، އިބިފިއްޔެވެ. 

ގެ ފަުހއަކުރުގައި ޖެހޭ ފިލިތަކަކީ އުބުފިއްޔާއި އަބަފިއްޔެވެ. ِفْعلُ ނުލިޔާނެއެވެ. 

ގެ ِفْعلُ ގެ ފަހުއަކުރުގައި ސުކުންވެސް ކުރެވެއެވެ. ِفْعلُ މީގެ އިތުރުން 

ފަހުއަކުރުގައި އިބިފިއްޔެއް ނުލިޔާނެއެވެ. ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި 

ގެ އަސްލު ޢަލާމަތަކީ އުބުފިއްޔާއި އަބަފިއްޔާއި އިބިފިއްޔެވެ. ޖެހިގެންވާ ފިލީ
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އަދި ސުކުނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އަސްލު ޢަލާމަތުގެ 

 ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ޢަލާމަތްތައްވެސް ހުރެއެވެ.

  ާ4ޖުމުލައެއްގައިވާ ކޮންމެ ކަލިމައެއްވެސް އޮންނާނީ ތިރީގައިވ 

ހާލަތެއްގައެވެ. )މާނައަކީ؛ ކޮންމެ ކަލިމައެއްގެވެސް ފަހު  1ހާލަތުންކުރެ 

އަކުރުގައި އުބުފިލި ނުވަތަ އަބަފިލި ނުވަތަ އިބިފިލި ނުވަތަ ސުކުން 

ލިޔެވިގެން ވާނެއެވެ.( ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ޖެހިގެންވާ ފިއްޔަށް 

 ބަޔަކީ؛ 4ބަލައި އެ ކަލިމައިގެ ހާލަތު ބެހިގެންވާ 

 ُ ލީގެ ޙާލަތް()އުބުފިالرَّْفع 

 ُ  )އަބަފިލީގެ ޙާލަތް(النَّْصب 

 ُ) ُ)أوُالْـَخْفض   )އިބިފިލީގެ ޙާލަތް(الْـَجرُّ

 ُ ސުކުނުގެ ޙާލަތް(الْـَجْزم( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ފިލާވަޅު  ވަނަހަތަރު               ވަނަ ބައި(5ކިޔަވަމާ! ) ޢަރަބި ބަސ  

41 

 

 )އުބުފިލީގެ ޙާލަތް(الرَّْفع ُ
ُ

  ُއުބުފިލީގެ ޙާލަތުގައި އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ހަތަރު  لِلرَّْفِعُأَْرَبع َُعََلَمات(

 ޢަލާމަތެއްވެއެވެ.(

  (ُ؛ -الضَّمَّة)ިޖެހިގެންވާކަމުގެ އަޞްލު ޢަލާމަތަކީ  އުބުފިލި  އުބުފިލ

ގެ ޙާލަތުގައި އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ َرْفعُ )އުބުފިލި(އެވެ.  الضَّمَّة

 ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެއީ؛ الضَّمَّة ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ތަނެއްގައި

 ُ ُْسم ُاْلم ْفَرد  )އެކަހެރި ނަން( اْْلِ

     )އެއީ ގެއެކެވެ.("ُبـَْيتُ "َذِلَكُ    )މިއީ ގަލަމެކެވެ.("ُقـََلمُ "َهَذاُ 

ُ َُدرَّاَجةُ "تِْلَك ُ   )އެއީ ކާރެކެވެ.(" َُعِليُ "ََنَم   )ޢަލީ ނިދައިފިއެވެ.("

َقَظْتُ  )މަރިޔަމް ހޭލައިފިއެވެ.("َُمْرَيُ "ِاْستَـيـْ

 ُُ ُالتَّْكِسيـْر  ކުރުމުން ނަމުގެ އަސްލަށް ބަދަލުތަކެއް ََجْعُ )الْـَجْمع 

 އައިސްފައިވާ ނަންތައް(

 )މިއީ ގަލަންތަކެކެވެ.("ُأَْقََلمُ "َهِذِهُ 
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 )ކުޑަދޮރުތައް ހުރީ ހުޅުވާފައެވެ.( َمْفت وَحة "ُالنـََّواِفذُ "

بُ "َدَخَلُ  )ދަރިވަރުންތައް ކުލާހަށް ވަދެއްޖެއެވެ.( اْلَفْصَل"ُالطَُّلَّ

 ُُ ُالسَّالِـم  ُالْـم َؤنَّث  ކުރުމުން ނަމުގެ އަސްލަށް ބަދަލެއް ََجْعُ )الْـَجْمع 

 ނައިސް ޮއންނަ އަންހެން ނަންތައް(

 )އެއީ އަންހެން މުދައްރިސުންތަކެކެވެ.("ُم َدريَِساتُ "أ ولَِئَكُ 

ންހެންކުދިންތަކަކީ ގަދައަޅައި )ކިޔަވާ އަ "م ـْجَتِهَداتُ ُالطَّالَِباتُ "

 މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންތަކެކެވެ.(

 ُ ُُم َضارِعُ އެއް ގުޅިފައިނުވާ َضمريُمتصلގެ ފަހަތަށް ِفْعل ވެ. އެِفْعل 

 –)ކަލޭ  ،ُأنتَُ)އަހަރެމެން( ،َُنن)އަހަރެން( أَن ؛ތަކަކީِفْعلُ މިފަދަ 

ދުރުގައިވާ އެއްމެ  –)އޭނާ  ،ُهوމުޚާޠަބުކުރެވޭ އެއްމެ ފިރިހެނެއް(

ُهيފިރިހެނެއް( ދުރުގައިވާ އެއްމެ އަންހެނެއް(  –)އޭނާ  ،

 .ތަކެވެِفْعلُ މިޟަމީރުތަކުގެ މާނަ ދޭހަވާ 
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ُ)އަހަރެން މިދަނީ މަދަރުސާއަށެވެ.(ُِإََلُالْـَمْدَرَسةُُِأَْذَهبُ َُأَنَُ

ُމަދަރުސާއަށެވެ.()އަހަރެމެން މިދަނީ ُةُِِإََلُالْـَمْدَرسََُُنْذَهبُ ََُنْنُ 
 )ކަލޭ ތިދަނީ މަދަރުސާއަށެވެ.(ُةُِِإََلُالْـَمْدَرسََُُتْذَهبُ ُأَْنتَُ

ُ)އޭނާ އެދަނީ މަދަރުސާއަށެވެ.(ُةُِِإََلُالْـَمْدَرسََُُيْذَهبُ ُه وَُ
ُ)އޭނާ އެދަނީ މަދަރުސާއަށެވެ.(ُةُِِإََلُالْـَمْدَرسََُُتْذَهبُ ُِهيَُ

  (؛ – األلف)ުގެ ޙާލަތުގައި رفعގެ ބަދަލުގައި الضَّمَّةއަކީ "ا" އަލިފ 

ބޭނުންކުރާ އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ 

ْسم ُالْـم ثـَّنَُّބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  "ا"ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި  )ދުއި  اْْلِ

 ނަމުގަ(އެވެ.

 ދެ )އެއި"َُحِديـَْقَتانُِ"ََتِنَكُ)މިއީ ދެ ރަނގަބީލެވެ.( "ُانَُِجَرسََُُهَذانُِ" 

ގެ އެކަހެރި َحِديـَْقَتانُِއެވެ. َجَرسُ ގެ އެކަހެރި ގޮތަކީ انَُِجَرسَُބަގީޗާއެވެ.( )

ކުރުމަށް مثّنއެވެ. ދެއެތީގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ َحِديـَْقةُ ގޮތަކީ 

 އަކީ އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެވެ.(اގެ انއިތުރުކޮށްފައިވާ 
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  (؛ – الواو)ުގެ ޙާލަތުގައިرفعގެ ބަދަލުގައި الضَّمَّةއަކީ "و" ޥާޥ 

ބޭނުންކުރާ އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ 

تَّةބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  "و"ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި  السِي އަދި  اأْلَْسـَماءُ 

ُالسَّالِـم  ގައެވެ.اْْلَـْمع ُاْلم ذَكَّر 

 )މުސްލިމުންތައް ރޯދަ ހިފަނީއެވެ.(َيص وم وَن"ُُالْـم ْسِلم ونَُ" 

 )މިއީ ދަތުރުވެރިންތަކެކެވެ.( "م َساِفر ونَُ"َهؤ َْلِءُ  

ގެ އެކަހެރި ގޮތަކީ م َساِفر ونَُއެވެ. الْـم ْسِلمُ ގެ އެކަހެރި ގޮތަކީ الْـم ْسِلم ونَُ)

ކުރުމަށް ََجْعُ އެވެ. ގިނަ ބައެއްކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ م َساِفرُ 

 ައކީ އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެވެ.(وގެ نُوއިތުރުކޮށްފައިވާ 

تَّة  މިއެވެ. و،ُذُ َُهنُ ،ُُمُ ،ُفَُُمُ ،ُحَُُخُ ،ُأَُُبُ أَُ  އަކީ:اأْلَْسـَماء ُالسِي

"ُُأَب و"ُُُ   ބައްޕައަކީ ޑަކްޓަރެކެވެ.()މުޙައްމަދުގެ ُم َمَّد ُطَِبْيب 

"َُُأخ وكَُ"  )ކަލޭގެ ބޭބެ ޙާމިދަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ.(َحاِمد ََُتِجر 
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تَّة އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ  ގެ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެއްގައިاأْلَْسـَماء ُالسِي

އެއްގެ ގޮތުގައި މިއިން ނަމެއް م َضاف ބޭނުންކުރެވޭނީ "و"އަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި 

އައިސްފައި ވާނަމައެވެ. މި ނަންތައް ވަކިން ބޭނުންކުރާއިރު އުބުފިލި 

 އެވެ."الضيمية"ޖެހިގެންވާކަމުގެ އަލާމަތަކީ 

 (ُُالنُّون  ""نއަކީ ނުވަތަ ثبوتُالنون ނޫނު ޘާބިތުކުރުން(: -ثـ ب وت 

ގެ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އަބަފިލި رفعގެ ބަދަލުގައި الضَّمَّةޘާބިތުކުރުމަކީ 

ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އަބަފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެއްގެ 

ُالْـَخْمَسةބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  "ن"ގޮތުގައި   ؛ގައެވެ. އެއީاألَفْـَعال 

)ކަލޭމެން ދެ  ،ُأنتماމުޚާޠަބުކުރެވޭ އެއްމެ އަންހެނެއް( –)ކަލޭ  أنتُِ

މުޚާޠަބުކުރެވޭ ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތަ ދެ އަންހެނުން ނުވަތަ  –މީހުން 

ُأنتمފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއް( މުޚާޠަބުކުރެވޭ ގިނަ  –)ކަލޭމެން  ،

 –)އެ ދެ މީހުން  ،ُمهاފިރިހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން(

ދުރުގައިވާ ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތަ ދެ އަންހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކާއި 
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ދުރުގައިވާ ގިނަ ފިރިހެނުން ނުވަތަ  –)އެމީހުން  ،ُهمހެނެއް(އަން

 ތަކެވެ.ِفْعلُ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން( މިޟަމީރުތަކުގެ މާނަ ދޭހަވާ 

   
ކަލޭ )ތިޔަ އަންހެނާ( ތިދަނީ  ْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُتْذَهِبيَُ أنتُِ

 މަދަރުސާއަށެވެ.

ކަލޭމެން ދެ މީހުން ތިދަނީ  َرَسةُِِإََلُالْـَمدَُُْتْذَهَبانُِ أنتما
 މަދަރުސާއަށެވެ.

 ކަލޭމެން ތިދަނީ މަދަރުސާއަށެވެ. َرَسةُِِإََلُالْـَمدَُُْتْذَهب ونَُ أنتم
އެ ދެ މީހުން އެދަނީ  َسةُِِإََلُالْـَمْدرََُُيْذَهَبانُِ مها

 މަދަރުސާއަށެވެ.
 )ދެ އަންހެނުން( އެ ދެ މީހުން َرَسةُِِإََلُالْـَمدَُُْتْذَهَبانُِ *مها

 އެދަނީ މަދަރުސާއަށެވެ.
 އެ މީހުން އެދަނީ މަދަރުސާއަށެވެ. َرَسةُِِإََلُالْـَمدَُُْيْذَهب ونَُ هم
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 ފިލީގެ ޙާލަތް()އަބަُالنَّْصبُ 
ُ

  ُއަބަފިލީގެ ޙާލަތުގައި އަބަފިލި ޖެހިގެންވުމުގެ ފަސް  لِلنَّْصِبََُخْس َُعََلَمت(

 ޢަލާމަތެއްވެއެވެ.(

  (ُ؛ -اْلَفْتَحة)ިاْلَفْتَحةއަބަފިލިޖެހިފައިވާކަމުގެ އަޞްލު ޢަލާމަތަކީ  އަބަފިލ 

ގެ ޙާލަތުގައި އަބަފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެއްގެ َنْصبُ )އަބަފިލި(އެވެ. 

 ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެއީ؛ اْلَفْتَحةގޮތުގައި ތިން ތަނެއްގައި 

  ُْسم ُاْلم ْفَرد  )އެކަހެރި ނަން( اْْلِ

 ُ  )އަހަރެން ކުލާހަށް ވަނީމެވެ.("ُاْلَفْصلَُ"َدَخْلت 

ُ  )އަހަންނަށް މުޙައްމަދު ފެނުނެވެ.( "ُم َمًَّدا"رَأَْيت 

 ُ ُالتَّْكِسيـْر  ކުރުމުން ނަމުގެ އަސްލަށް ބަދަލުތަކެއް ََجْعُ )الْـَجْمع 

 އައިސްފައިވާ ނަންތައް(

 ُ  )އަހަރެން ދޮރުތައް ލައްޕައިފީމެވެ.( "اأْلَبـَْوابَُ"َغلََّقت 

ُ  )ދަރިވަރު ފިލާވަޅުތައް ލިޔެފިއެވެ.("ُالدُّر وسَُ"َكَتَبُالطَّاِلب 
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 އެވެ. فعلُمضارعއެއް ގުޅިފައިނުވާ َضمريُمتصلގެ ފަހަތަށް فعل

( މިޟަމީރުތަކުގެ މާނަ أَن،َُنن،ُأنَت،ُهو،ُهيތަކަކީ )فعلމިފަދަ 

 ތަކެވެ.فعلދޭހަވާ 

  

ُމަދަރުސާއަކަށް ނުދާނަމެވެ.( )އަހަރެންَُرَسةُِِإََلُالْـَمدُُْأَْذَهبََُلْنَُُأَنَُ

ُމަދަރުސާއަކަށް ނުދާނަމެވެ.( )އަހަރެމެންَُرَسةُِِإََلُالْـَمدَُُْنْذَهبََُلْنََُُنْنُ 
 )ކަލޭ މަދަރުސާއަކަށް ނުދާނެއެވެ.(ُْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُتْذَهبََُلْنُُأَْنتَُ

ُނުދާނެއެވެ.()އޭނާ މަދަރުސާއަކަށް ُْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُيْذَهبََُلْنُُه وَُ
ُ)އޭނާ މަދަރުސާއަކަށް ނުދާނެއެވެ.(ُْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُتْذَهبََُلْنُُِهيَُ

 (ފުއަލި -ُاأللف)ގެ ޙާލަތުގައި نصبގެ ބަދަލުގައި اْلَفْتَحةއަކީ "ا" ؛

ބޭނުންކުރާ އަބަފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އަބަފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ 

 ގައެވެ.األمساءُالستةބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  "ا"ޢަލާމަތެއްގެ ޮގތުގައި 
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 ُ َُُأبَُ"ِإنَّ " ُطَِبْيب  )ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މުޙައްމަދުގެ ُم َمَّد 

 ބައްޕައަކީ ޑަކްޓަރެކެވެ.(

 )ކަލޭގެ ބޭބެ ޙާމިދާއި އަހަރެމެން ވާހަކަދެއްކީމެވެ.(َحاِمًداُ"َُأَخاكَُ"َكلَّْمَنُا

"َُُذا"َكاَنَُزْيد ُ  )މުދާވެރި މީހެއްކަމުގައި ޒައިދު ވިއެވެ.(َمال 

 (ُ  ގެ ޙާލަތުގައި نصبގެ ބަދަލުގައި اْلَفْتَحةއަކީ "ي" ޔާ(؛ -الياء

ކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އަބަފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ބޭނުންކުރާ އަބަފިލި ޖެހިގެންވާ

ُالْـم ثـَّنَُّބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  "ي"ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި  އާއި اْْلِْسم 

ُالسَّالِـم  ގައެވެ.اْْلَـْمع ُاْلم ذَكَّر 

 ُ بَـتَـْيُِ"ِاْشتَـَرْيت   )އަހަރެން ދެ ދަބަސް ގަތީމެވެ.("َُحِقيـْ

ُ ُالْـم ْسِلم وَن )މުސްލިމުން ކާފަރުންނާ  "اْلَكاِفرِْينَُ"قَاَتَل

 ހަނގުރާމަކޮށްފިއެވެ.(
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  (އިބިފިލި – الكسرة)ގެ نصبގެ ބަދަލުގައި اْلَفْتَحةއަކީ اْلَكْسَرةُ؛

ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އަބަފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އަބަފިލި 

ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި   اْلَكْسَرةޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ُالسَّالِـم  ގައެވެ.اْْلَـْمع ُاْلم َؤنَّث 

 ހެއްދެވިއެވެ.(އުޑުތައް )هللا "ُالسََّماَواتُِ"َخَلَقُهللاُ   

 )ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ހިއްވަރާއެކު ََنَْحَن"ُُالْـم ْجَتِهَداتُُِالطَّالَِباتُِ"ِإنَُُّ

 މަސައްކަތްކުރި އަންހެން ދަރިވަރުންތައް ފާސްވިއެވެ.(

  (ُالنُّون حذفُ ؛(ނޫނު ޙަޛުފުކުރުން ނުވަތަ ފޮހެލުން – َحْذف 

ގެ ޙާލަތުގައި نصبގެ ބަދަލުގައި اْلَفْتَحةފޮހެލުމަކީ  "ن"އަކީ ނުވަތަ النون

ބޭނުންކުރާ އަބަފިލި ޖެހިގެންވަކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އަބަފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ 

ކުރުން ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި حذف "ن"ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ُالْـَخْمَسة ގެ ހާލަތުގައި އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ رفعގައެވެ. األَفْـَعال 

ގެ ހާލަތުން އެހެން رفعޘާބިތުކުރީއެވެ.  "ن"ގޮތުގައި  ޢަލާމަތެއްގެ
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ގެ رفعގެ ޢަލާމަތް އެތަނުން ޮފހެލަންޖެހެއެވެ. رفعހާލަތަކަށް ބަދަލުވާނަ 

 ގެ ޢަލާމަތެވެ.نصبއެތަނުން ޮފހެލާ ފޮހެލުމަކީ "ن"ُޢަލާމަތްކަމަށްވާ 

  
 ނުދާނެއެވެ.ކަލޭ މަދަރުސާއަކަށް  ـَمْدَرَسةُِِإََلُالَُُْتْذَهبِـيَلْنُ أنتُِ

ކަލޭމެން ދެ މީހުން މަދަރުސާއަކަށް  ْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُتْذَهَباَلْنُ أنتما
 ނުދާނެއެވެ.

 ކަލޭމެން މަދަރުސާއަކަށް ނުދާނެއެވެ. ـَمْدَرَسةُِِإََلُالَُُْتْذَهب واَلْنُ أنتم
އެ ދެ މީހުން މަދަރުސާއަކަށް  ْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُيْذَهَباَلْنُ مها

 ނުދާނެއެވެ.
އެ ދެ މީހުން މަދަރުސާއަކަށް  ْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُتْذَهَباَلْنُ *مها

 ނުދާނެއެވެ.
 އެ މީހުން މަދަރުސާއަކަށް ނުދާނެއެވެ. ـَمْدَرَسةُِِإََلُالَُُْيْذَهب واَلْنُ هم
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 4.1 ފަރިތަކުރުނ                            4.1  التَّْدرِْيبُ 

 

ޖުމ ލަތަކުނ  އުބުފިލި ޖެހިގެނ ވާ ކަލިމަތައ  ވަކިކޮށ  ތާވަލުގައި ތިރީގައިވާ 
ލިޔާށެވެ. އަދި އެއިނ  ކޮނ މެ ކަލިމައެއ ގައި އުބުފިލި ޖެހިގެނ ވާކަމުގެ 

 އަލާމަތަކީ ކޮބައިކަނ  ލިޔާށެވެ!
َقَظْتُ (1 ُ( 2َُُمْرَيُ ِاْستَـيـْ بَـتَـْيُِِاْشتَـَرْيت  ُُانَُِجَرسََُُهَذانُِ( 3  َحِقيـْ
ََُنَمَُعِليُ ( 6ُُالْـم ْسِلم وَنَُيص وم ونَُ( 5 ِإََلُالْـَمْدَرَسةَُُِيْذَهب واَلْنُ (4
ُ (8ُ السََّماَواتَُِخَلَقُهللاُ ( 7   اْلَفْصلََُدَخْلت 
 

ْسمُ   َعَلَمة ُالرَّْفعُِ اْْلِ
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 4.2 ފަރިތަކުރުނ                            4.2  التَّْدرِْيبُ 

 

ތިރީގައިވާ ޖުމ ލަތަކުނ  އަބަފިލި ޖެހިގެނ ވާ ކަލިމަތައ  ވަކިކޮށ  ތާވަލުގައި 
ލިޔާށެވެ. އަދި އެއިނ  ކޮނ މެ ކަލިމައެއ ގައި އަބަފިލި ޖެހިގެނ ވާކަމުގެ 

 އަލާމަތަކީ ކޮބައިކަނ  ލިޔާށެވެ!
َقَظْتُ (1 ُ( 2َُُمْرَيُ ِاْستَـيـْ بَـتَـْيُِِاْشتَـَرْيت  ُُانَُِجَرسََُُهَذانُِ( 3  َحِقيـْ
ََُنَمَُعِليُ ( 6ُُالْـم ْسِلم وَنَُيص وم ونَُ( 5 ِإََلُالْـَمْدَرَسةَُُِيْذَهب واَلْنُ (4
ُ (8ُ السََّماَواتَُِخَلَقُهللاُ ( 7 ُاْلَفْصلََُدَخْلت 
 

ْسمُ   َعَلَمة ُالنَّْصبُِ اْْلِ
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 ފިލާވަޅު ނަވަ ފަސ                 الْـَخاِمسُ ُالدَّْرسُ 
 

ْعَراب ُاْْلِ  (އިޢުރާބުގެ ޢަލާމާތްތައް)َُعََلَمات 
 

 މި ފިލާވަޅުނ  ހާސިލުވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛

ފިލީގެ ހާލަތުގައި ބި ތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޖުމުލައެއްގައި ކަލިމަ އޮންނަ ހާލަ
 ފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ އަލާމާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނަން އެނގުން.ބިއި

ތްތަކުގެ ތެރެއިން ސުކުނުގެ ހާލަތުގައި ޖުމުލައެއްގައި ކަލިމަ އޮންނަ ހާލަ
 ކޮބައިކަން ބުނަން އެނގުން.ސުކުންވެގެންވާކަމުގެ އަލާމާތްތަކަކީ 

 
 

 
 
 
 

 ފިލީގެ ޙާލަތް()އިބިُالْـَجرُ 
ُ

  َُُعََلَمات َُثََلث  ُلِْلَخْفِض( ُ)أَْو )އިބިފިލީގެ ޙާލަތުގައި އިބިފިލި  لِْلَجرِ 

 ޖެހިގެންވުމުގެ ތިން ޢަލާމަތެއްވެއެވެ.(

  (އިބިފިލި – اْلَكْسَرة:)  ީއިބިފިލިޖެހިފައިވާކަމުގެ އަޞްލު ޢަލާމަތަކ

ގެ ޙާލަތުގައި އިބިފިލި ޖެހުމަށްޓަކައި ތިން جر)އިބިފިލި(އެވެ.  اْلَكْسَرة

 ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެއީ؛ اْلَكْسَرةތަނެއްގައި 
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  ُ ُالْـم ْنَصِرف  ُالْـم ْفَرد  ْسم  ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުގައި ތަންވީނު )اْْلِ

ކުރާ ޖެހުން މަނާނުކުރާ އެކަހެރި ނަމަކަށްވުމެވެ. ތަންވީނު ޖެހުން މަނާ

މީގެ އިތުރު ތަފްސީލު  އެވެ.(فرُْالصَُُّنَُمُُِوعُ ن ُمُْمَُالُْނަންނަމަށް ކިޔަނީ 

 إنُشاءُهللا.ގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ. ޅުއަށްއޮތް ފިލާވަ ކުރި

 )ގޭގައި ގަސްތަކެއް އެަބ ހުއްޓެވެ.(َأْشَجاٌر"ُُاْلبَـْيتُِ"ِفُ 

 (އެވެ.ގެއެއްގައަހަރެން ދިރިއުޅެނީ ކުޑަ )ُ"َصِغْيُ ُبـَْيتُ ِفَُأْسك ن ُ" 

 ُُ ُالْـم ْنَصِرف  ُالتَّْكِسيـْر   ނަމުގެ ކުރުމުގެ ސަބަބުންََجْعُ )الْـَجْمع 

ބަހުގެ  ނަމަވެސް ޢަރަބި ، އިވާއަސްލަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ

 ނަންތައް( ރާޤަވާޢިދުގައި ތަންވީނު ޖެހުން މަނާނުކު

 ُ َُعَلى بُِ"َسلَّْمت  ُالط َل  )ދަރިވަރުންނާ އަހަރެން "

 ރީމެވެ.(ސަލާމްކު 

 ُ ُالسَّالِـم  ُالْـم َؤنَّث  ކުރުމުން ނަމުގެ އަސްލަށް ބަދަލެއް ََجْعُ )الْـَجْمع 

 ނައިސް ޮއންނަ އަންހެން ނަންތައް(



 ފިލާވަޅު ވަނަފަސ                  ވަނަ ބައި(5ކިޔަވަމާ! ) ޢަރަބި ބަސ  

56 

 ُ ُِِبهللُِمَن ُالْـم َناِفَقاتُِ"َأع وذ  )މުނާފިޤު އަންހެނުންގެ ކިބައިން "

ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން هللاސަލާމަތްކޮށްދެއްވުން އެދި 

 .(ހޯދަމެވެ

  (ُ ގެ ޙާލަތުގައި جرގެ ބަދަލުގައި اْلَكْسَرةއަކީ "ي" ޔާ(؛ -الياء

ބޭނުންކުރާ އިބިފިލި ޖެހިގެންވަކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އިބިފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ 

ُالْـم ثـَّنَُّބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  "ي"ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި  އާއި اْْلِْسم 

ُالسَّالِـم  ގައެވެ.اأَلْسـَماء ُالسِ تَّةއާއި اْْلَـْمع ُاْلم ذَكَّر 

تَـْيُِ"ِفُ    )ދެ ގެއެއްގައި ދަތުރުވެރިންތަކެއް އެބައުޅެއެވެ.(م َساِفر وَنُ"ُبـَيـْ

)މި އިނާމަކީ މުދައްރިސުންގެ ފަރާތުން "ُُالْـم َدر ِِسْيَُ"الـَجائَِزة ُِمَنُ  

 )ދިން އެއްޗެކެވެ.(

َُعَلىُ    ހަރެން ސަލާމްކުރީމެވެ.()ކަލޭގެ ބައްޕައާ އަ"ُأَبِيكَُ"َسلَّْمت 
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  (ُއަބަފިލި -الفتحة:) ގައި ގެ ޙާލަތުجرُ ގެ ބަދަލުގައި اْلَكْسَرةއަކީ اْلَفْتَحة

ބޭނުންކުރާ އިބިފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ. އިބިފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ 

ِمَنُالْـَمْمن وع ُބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި   اْلَفْتَحةޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި 

 ގައެވެ.ِاْسمގެ الصَّْرف

       ( ްކަލޭގެފާނު ފިރުޢަޥްނުގެ ގާތަށ

 ވަޑައިގަންނަވާށެވެ!(

َُعَلىُ    ސަލާމްކުރީމެވެ.(ޢުމަރާއި )އަހަރެން "ُع َمرَُ"َسلَّْمت 
 
 
 

 ގެ ޙާލަތް()ސުކުނުُالْـَجْزمُ 
ُ

 َُُُِعََلَمَتان ސުކުންވެގެންވުމުގެ ދެ )ސުކުނުގެ ޙާލަތުގައި  لِْلَجْزِم

 ޢަލާމަތެއްވެއެވެ.(

  (ُސުކުން -السكون:)  ީالس ك ونސުކުންވެފައިވާކަމުގެ އަޞްލު ޢަލާމަތަކ 

ގެ ޙާލަތުގައި ސުކުންވެގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެއްގެ جزم)ސުކުން(އެވެ. 

ُاْلم َضارِعُ اْلِفْعلُ މެ ތަނެއްގައެވެ. އެއީ އްބޭނުންކުރެވެނީ އެ  الس ك ونގޮތުގައި 
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ُاْْلِخر  އެއް َضميُمتصلގެ ފަހަތަށް ِفْعلُ ُއެއް ކަމުގައިވެފައި އެالصَِّحْيح 

ُهيތަކަކީ )فعلމިފަދަ  ގުޅިފައިނުވާނަމައެވެ. ُهو، ُأنَت، ُحنن، ( أان،

ކީ އަاْلِفْعل ُاْلم َضارِع ُالصَِّحْيح ُاْْلِخر ތަކެވެ.فعلމިޟަމީރުތަކުގެ މާނަ ދޭހަވާ 

ކަމުގައިނުވާ  ايءނުވަތަ واوނުވަތަ ألفގެ ނިމޭއަކުރަކީ م َضارِع ِفْعلُ 

 ތަކެވެ.ِفْعل

   

ُ)އަހަރެން މަދަރުސާއަކަށް ނުދަމެވެ.(َُرَسةُِِإََلُالْـَمدُُْأَْذَهبُْلَـْمَُُأانَُ

ُ)އަހަރެމެން މަދަރުސާއަކަށް ނުދަމެވެ.(ُْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُنْذَهبُْلَـْمُُحَنْنُ 
 )ކަލޭ މަދަރުސާއަކަށް ނުދެއެވެ.(ُْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُتْذَهبُْلَـْمُُأَْنتَُ

ُ)އޭނާ މަދަރުސާއަކަށް ނުދެއެވެ.(ُْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُيْذَهبُْلَـْمُُه وَُ
ُ)އޭނާ މަދަރުސާއަކަށް ނުދެއެވެ.(ُْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُتْذَهبُْلَـْمُُِهيَُ

 

  (ُނުވަތަ ފޮހެލުން ޙަޛުފުކުރުން –احلذف) ގެ الس ك ونކުރުމަކީ حذف؛

ގެ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސުކުންވެގެންވާކަމުގެ جزمބަދަލުގައި 

ކުރުން حذفޢަލާމަތެކެވެ. ސުކުންވެގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި 
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ُاْْلِخرُ ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  ُاْلم ْعَتل  ُُއާއި اْلم َضارِع  اأْلَفْـَعال 

 ކުރާ ގޮތް ތަފާތުވާނެއެވެ.حذفގައި  ގައެވެ. މި ދެ ބައިالْـَخْمَسة

  ُاْْلِخر ُاْلم ْعَتل  ُاْلم َضارِعُ ކުރުން: حذفގެ ފަހު އަކުރު اْلم َضارِع 

ވަތަ ނު واوނުވަތަ  ألفގެ ނިމޭއަކުރަކީ م َضارِع ِفْعلُ އަކީ اْلم ْعَتل ُاْْلِخر

ُތަކެވެ. މި އަކުރުތަކަށް ކިޔަނީ ِفْعلކަމުގައިވާ  ايء އެވެ. اْلِعلَّةالْـَحْرف 

ُاْلِعلَّةކުރާނީ حذفތަކުގައި ِفْعلމިފަދަ  ކީ ތަކަِفعلއެވެ. މިފަދަ الْـَحْرف 

 ތަކެވެ.ِفْعل( މިޟަމީރުތަކުގެ މާނަ ދޭހަވާ أان،ُحنن،ُأنَت،ُهو،ُهي)

  

ُ)އަހަރެން މުޙައްމަދެއް ނުދެކެމެވެ.( ُم َمًَّداُأَرَُلَـْمَُُأانَُ

ُ)އަހަރެމެން މުޙައްމަދެއް ނުދެކެމެވެ.( ُم َمًَّداُنـَرَُلَـْمُُحَنْنُ 
 )ކަލޭ މުޙައްމަދެއް ނުދެކެއެވެ.( ُم َمًَّداُتـَرَُلَـْمُُأَْنتَُ

ُ)އޭނާ މުޙައްމަދެއް ނުދެކެއެވެ.( ُم َمًَّداُيـَرَُلَـْمُُه وَُ
ُ)އޭނާ މުޙައްމަދެއް ނުދެކެއެވެ.( ُم َمًَّداُتـَرَُلَـْمُُِهيَُ
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أََرى،ُنـََرى،ُ ކަލިމަތަކުގެ އަސްލު ގޮތަކީއިސްވެދިޔަ މިސާލުތަކުގައިވާ 

يـََرى ُاْلِعلَّةމިގޮތަށެވެ. ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރަކީ ُتـََرىُ، ތީ އެއް ކަމަށްވާَحْرف 

 ކުރީއެވެ.حذفސުކުނުގެ ހާލަތަށް އައުމުން ކަލިމައިގެ ފަހުއަކުރު 

  ُالْـَخْمَسة ُކުރުން: حذفގެ ފަހު އަކުރު اأْلَفْـَعال  ގައި ةالْـَخْمسَُاأْلَفْـَعال 

ގެ ހާލަތުގައި އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ رفعއެވެ. "ن"ކުރާނީ حذف

ގެ ހާލަތުން އެހެން رفعޘާބިތުކުރީއެވެ.  "ن"ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ގެ ޢަލާމަތް އެތަނުން ފޮހެލަންޖެހެއެވެ. رفعހާލަތަކަށް ބަދަލުވާނަ 

ُގެ ޢަލާމަތްކަމަށްވާ رفع ެގ جزمކީ އެތަނުން ފޮހެލާ ފޮހެލުމަ"ن"

ސުކުންވެގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އަބަފިލި  ޢަލާމަތެވެ.

ُالْـَخْمَسةޖެހިގެންވާކަމުގެ ޢަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައިވެސް   "ن"ގައި اأْلَفْـَعال 

 ِفْعلކުރަނީއެވެ. ވީމާ އަބަފިއްޔާއި ސުކުނުގެ  ހާލަތުގައި حذف

ބަފިލީގެ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ އަކީ އަ ِفْعلއޮންނާނީ އެއް ގޮތަށެވެ. އެ 

ގެ ކުރީގައިވާ ِفْعلއެއްކަން ދެނެގަންނާނީ ِفْعلސުކުނުގެ ޙާލަތުގައިވާ 
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އެހެން ފިލާވަޅެއްގައި މީގެ އިތުރު ތަފްސީލު )އަކުރު(އިންނެވެ.  َحْرف

 ِإنَُشاءُهللا.ގެނެސްދޭނަމެވެ. 

  
 ނުދެއެވެ. ކަލޭ މަދަރުސާއަކަށް ـَمْدَرَسةُِِإََلُالَُُْتْذَهبِـيلَـْمُ أنتُِ

ކަލޭމެން ދެ މީހުން މަދަރުސާއަކަށް  ْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُتْذَهَبالَـْمُ أنتما
 ނުދެއެވެ.

 ކަލޭމެން މަދަރުސާއަކަށް ނުދެއެވެ. ـَمْدَرَسةُِِإََلُالَُُْتْذَهب والَـْمُ أنتم
އެ ދެ މީހުން މަދަރުސާއަކަށް  َرَسةُِِإََلُالْـَمدَُُْيْذَهَبالَـْمُ مها

 ނުދެއެވެ.
އެ ދެ މީހުން މަދަރުސާއަކަށް  ْدَرَسةُِِإََلُالْـمَُُْذَهَبالَـْمُتَُ *مها

 ނުދެއެވެ.
 އެ މީހުން މަދަރުސާއަކަށް ނުދެއެވެ. ْدَرَسةُِِإََلُالْـمََُُيْذَهب والَـْمُ هم
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 5.1 ފަރިތަކުރުނ                            5.1  التَّْدرِْيبُ 

 

ފިލި ޖެހިގެނ ވާ ކަލިމަތައ  ވަކިކޮށ  ތާވަލުގައި އިބިޖުމ ލަތަކުނ  ތިރީގައިވާ 
ފިލި ޖެހިގެނ ވާކަމުގެ އެއިނ  ކޮނ މެ ކަލިމައެއ ގައި އިބި ލިޔާށެވެ. އަދި

 އަލާމަތަކީ ކޮބައިކަނ  ލިޔާށެވެ!
ُلَـْمَُتْذَهَباُِإََلُالْـَمْدَرَسةُِ( 3 ُِفُاْلبَـْيِتَُأْشَجارٌُ (2ُُلَـْمُأََرُُم َمًَّدا (1
َُعَلىُع َمرَُ (4  لَـْمَُيْذَهب واُِإََلُالْـَمْدَرَسةُِ (6   الـَجائَِزة ُِمَنُالْـم َدر ِِسْيَُ( 5َُسلَّْمت 

ُلَـْمُأَْذَهْبُِإََلُالْـَمْدَرَسةُِ( 8  َأع وذ ُِِبهللُِمَنُالْـم َناِفَقاتُِ( 7
ُ

ْسمُ   َعََلَمة ُالْـَجر ُِ اْْلِ
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 5.2 ފަރިތަކުރުނ                            5.2  التَّْدرِْيبُ 

 

ގެނ ވާ ކަލިމަތައ  ވަކިކޮށ  ތާވަލުގައި ސުކުނ ވެތިރީގައިވާ ޖުމ ލަތަކުނ  
ނ ވާކަމުގެ އަލާމަތަކީ ސުކުނ ވެލިޔާށެވެ. އަދި އެއިނ  ކޮނ މެ ކަލިމައެއ ގައި 

 ލިޔާށެވެ!ކޮބައިކަނ  
ُلَـْمَُتْذَهَباُِإََلُالْـَمْدَرَسةُِ( 3 ُِفُاْلبَـْيِتَُأْشَجارٌُ( 2ُُلَـْمُأََرُُم َمًَّدا( 1
َُعَلىُع َمرَُ (4  لَـْمَُيْذَهب واُِإََلُالْـَمْدَرَسةُِ (6   الـَجائَِزة ُِمَنُالْـم َدر ِِسْيَُ( 5َُسلَّْمت 

ُلَـْمُأَْذَهْبُِإََلُالْـَمْدَرَسةُِ( 8  َأع وذ ُِِبهللُِمَنُالْـم َناِفَقاتُِ( 7
ُ

ْسمُ   َعََلَمة ُالْـَجْزمُِ اْْلِ
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 ފިލާވަޅު  ނަވަހަ                 السَّاِدسُ ُالدَّْرسُ 
 

 (ތަންވީނު ޖެހުން މަނާކުރެވޭ ނަންނަން )ُالْـَمْمن وع ُِمَنُالصَّْرفُِ
 

 ހާސިލުވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  

 ތަންވީނު ޖެހުން މަނާވެގެންވާ ނަންނަމަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން.

 
 

 
 

 )ޞަރްފުގެ މުރާދަކީ ތަންވީނެވެ.( املقصودُابلصرف:ُالتنوين
 ُاألصلُيفُاالسمُأنُيقبلُآخرهُالتنوين،ُولكنُألسبابُخمتلفةُالُيقبلُاالسم

ގެ އަސްލަކީ އޭގެ ފަހު އަކުރުގައި اسم) التنوينُيفُحاالت.ُوإليكُالتفصيل؛
ތަންވީނު ޖެހިގެންވުމެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ސަބަބުތަކާހުރެ، ބައެއް 

ގައި ތަންވީނު ޖެހުން މަނާވެވިގެން ދެއެވެ. އޭގެ ތަފްސީލު اسمހާލަތްތަކުގައި 
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.(

 ُصفة ُأو ُامسا ُيكون ُأن ُإما ُالصرف ُمن ُمينع އަކަށް ނުވަތަ اسم) الذي
 ފައަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން ތަންވީނު ޖެހުން މަނާވުން.(ސި

 އެއް ސަބަބު ނުވަތަ  الذيُمينعُمنُالصرفُقدُمينعُلعلةُواحدُأوُلعلتني(
 ދެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުން ތަންވީނު ޖެހުން މަނާވުން.(
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 އެއް ސަބަބު މެދުވެރިވުމުން ތަންވީނު  ماُمينعُمنُالصرفُلعلةُواحد(
 ހާލަތްތައް(:ޖެހުން މަނާވާ 

  -أ

ُ"َمَفاِعلُ  ُوزن ُعلى ُاالسم ُيكون މި ވަޒަނަށް އައިސްވާ  ""َمَفاِعلُ ) "أن
 އަކަށްވުން. )މިއީ ޖަމްޢުގެ ވަޒަނެކެވެ.((اسم

 )މިސްކިތްތަކެއް( َساِجدُ مَُ 
 ތަކެއް(މޭޒު)އޮފީސްތަކެއް ނުވަތަ  َمَكاِتبُ  
 )މިންބަރުތަކެއް( رُ ابَُِنُمَُ 

މި ވަޒަނަށް އައިސްވާ  "لُ ي"َمَفاعُِ)ُ"أنُيكونُاالسمُعلىُوزنُ"َمَفاِعيلُ 
 އަކަށްވުން. )މިއީވެސް ޖަމްޢުގެ ވަޒަނެކެވެ.((اسم

 )ތަޅުދަނޑިތަކެއް( حُ يُْاتُِفَُمَُ 
 )މަދަޙަދަތަކެއް ނުވަތަ ޅެންތަކެއް( يدُ شُِنََُأُ 
ُ)ޙަދީޘްތަކެއް( يثُ ادُِحََُأُ 

ُ ُ"أَْفِعََلء "أن ُوزن ُعلى ُاالسم މި ވަޒަނަށް އައިސްވާ  "أَْفِعََلءُ ") يكون
 އަކަށްވުން. )މިއީވެސް ޖަމްޢުގެ ވަޒަނެކެވެ.((اسم

 )ތިމާގެ ބައެއް(ُقرابءأ 
 )ބާރުގަދަ ބައެއް( أقوايء 
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ُ"فـ َعََلُ ُوزن ُعلى ُاالسم ُيكون މި ވަޒަނަށް އައިސްވާ  "ءُ "فـ َعََلُ) "ءُ أن
 އަކަށްވުން. )މިއީވެސް ޖަމްޢުގެ ވަޒަނެކެވެ.((اسم

ބައެއް ނުވަތަ ބާރުގަދަ ބައެއް ނުވަތަ މަތިވެރި )ބޮޑެތި ُاءُ مَُظَُعُ  
 ބައެއް(
 )މާތްވެގެންވާ ބައެއް ނުވަތަ ހެޮޔކޮށް ހިތެވިގެންވާ ބައެއް(ُاءُ مَُرَُكُ  
ُ)ޢިލްމުވެރިންތަކެއް(ُاءُ مَُلَُعُ  

އަކަށް ةورَُصُ قُْمَُْلُاُيثُ ِنُأُْالتَُّفُ ِلَُأُ) أنُيكونُاالسمُخمتوماُأبلفُالتأنيثُاملقصورة -ب
 ُވުން.(އަކަށް اسمނިމޭ 

މިއީ ދޫންޏަކަށް ކިޔާ ނަމެއް. އަދި މިނަން ކިޔާ ) َسْلَوى 
 ގަހެއްވެސް ހުރޭ. އަންހެނުންނަށްވެސް މި ނަމުން ނަން ކިޔައި އުޅޭ.(

 )ސިއްރު ސައްލާ( ََنَْوى 
އަކަށް ةودَُدُ مُْمَُالُُْيثُ ِنُأُْالتَُّفُ ِلَُأُ) نُيكونُاالسمُخمتوماُأبلفُالتأنيثُاملمدودةأ -ت

 ވުން.(އަކަށް اسمނިމޭ 
 ގެ އަންހެން ގޮތެވެ.رُ ْخضَُأَُމިއީ  )ފެހިކުލަ(َُخْضراء 
 (ވިދާ ބަބުޅާ) َزْهراء 

ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
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 ދެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުން ތަންވީނު ޖެހުން  ماُمينعُمنُالصرفُلعلتني(
 މަނާވާ ހާލަތްތައް(:

ނަމަކީ އަންހެނަކަށް  )ހާއްސަ ނަމަކަށްވެފައި އެ أنُيكونَُعَلمًاُومؤنثا -أ
 ވުން(ކިޔޭ ނަމަކަށް 

 بُ نَُيْـُ/ُزَُةُ مَُاطُِفَُ 
)ހާއްސަ ނަމަކަށްވެފައި އެ ނަމަކީ ޢަޖަމީ ނަމަކަށް ُأنُيكونَُعَلماًُوعجميا -ب

 ُވުން(
 يلُ اعُِمَُـسُْ/ُإُِيمُ اهُِرَُبْـُِإُ 

)ހާއްސަ ނަމަކަށްވެފައި އެ ނަމުގެ ފަހު ُأنُيكونَُعَلماًُوآخرهُاأللفُوالنون -ت
 ކަމުގައި ވުން( نއާއި  اދެއަކުރަކީ 

 انُ مَُثُْ/ُعُ انُ ضَُمَُرَُ 
ُالفعل -ث ُوزن ُووزنه َُعَلمًا ُيكون )ހާއްސަ ނަމަކަށްވެފައި އެ ނަމަކީ  أن

 އެއްގެ ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ ނަމަކަށް ވުން(فعل
 دُ حَُْ/ُأَُيدُ ِزَُيُ 

ނަށް މި ވަޒަ"فـ َعل ")ހާއްސަ ނަމަކަށްވެފައި  أنُيكونَُعَلماًُوعلىُوزنُ"فـ َعل " -ج
 އައިސްފައިވާ ނަމަކަށް ވުން(

 رُ فَـُ/ُزُ لُ حَُ/ُزُ رُ مَُعُ  
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ُمزجيا -ح ُومركبا َُعَلمًا ُيكون )ހާއްސަ ނަމަކަށްވެފައި، ދެ ނަމެއް ُأن
 އެއްކޮށްލައިގެން ކިޔާ ނަމަކަށް ވުން(

،ُبُ وُْمَُرَُضُْحَُ  ،ُبـَْعَلَبكُّ  يدُ عُِسَُُورُ ت 
ފަހު ދެއަކުރަކީ އޭގެ )ސިފައަކަށްވެފައި ُأنُيكونُصفةُوآخرهُاأللفُوالنون -خ

 ކަމުގައި ވުން( نއާއި  ا
 )ބަނޑުހައިވެފައިވާ( انُ عَُوُْجَُ )ރުޅިއައިސްފައިވާ( انُ بَُضُْغَُ 

 )ނިދިއައިސްފައިވާ( انُ سَُعُْنَـُ
 މި ވަޒަނަށް أَفْـَعل "ُ")ސިފައަކަށްވެފައި  نُيكونُصفةُوعلىُوزنُ"أَفْـَعل "أ -د

 އައިސްފައި ވުން(
ُ)އެންމެ ދިގު( لُ وَُطُْأَُ )އެންމެ ކުޑަ( رُ غَُصُْأَُ )އެންމެ ބޮޑު( رُ بَـُكَُْأُ 

ُمنُ -ذ ُأوُ"َمْفَعل "أنُيكونُصفة " )ސިފައަކަށްވެފައި ُالعددُوعلىُوزنُ"ف عال 
ُ"  މި ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ އަދަދުކުރުމަކަށް ވުން(ُ"َمْفَعل "ُނުވަތަ"ف عال 
 (4) عُ ابَُ،ُرُ (3) ثُ ََلُث ُ 
 (10) رُ شَُعُْ،ُمَُ(2) َنُثْـُمَُ 

 ގެ ހުކުމްތައް(املمنوعُمنُالصرف) أحكامُاملمنوعُمنُالصرف 
 ކަލިމައެއްގައި ތަންވީނެއް ނުލިޔެވޭނެއެވެ.()އެފަދަ  أنهُالُيقبلُالتنوين -أ
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ُابلفتحة -ب ُُي َرُّ )އިބިފިލީގެ ހާލަތުގައި، އިބިފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ  أنه
 .(އަބަފިލި ބޭނުންކުރެވެއެވެއަލާމަތެއްގެ ގޮތުން 

 ُ  )އަހަރެން އަޙުމަދަށް މަރުޙަބާ ކީމެވެ.( أبحدََُرحَّبت 
 ُ ُإىل ُمكةَُُمساجدَُذهبت  މިސްކިތްތަކަށް އަހަރެން )މައްކާގެ  يف

 ދިޔައީމެވެ.(
ُبــــ"ال" -ت ُمقرتن ُأو ُمضافا ُكان ُإن ُابلكسرة ُُير )އިބިފިލީގެ ހާލަތުގައި  أنه

އިބިފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ އަލާމަތެއްގެ ގޮތުގައި އިބިފިލި ބޭނުންކުރާނީ އެ 
އެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. ނުވަތަ އެ ކަލިމައިގެ ކުރިއަށް افُ ضَُمُ ކަލިމައަކީ 

 އައިސްފައި ވާނަމައެވެ. "ال"
ُيفُ   مالديفُمساجدُِصليت 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ައހަރެން ނަމާދުކުރީމެވެ.()
 املكتبةُُمكاتبُِتبتُالدرسُعلىُك 

 އަހަރެން ފިލާވަޅު ލިޔުނީ ލައިބުރަރީގެ މޭޒުތައް މަތީގައެވެ.()
  املساجدُِليتُيفُص 

 ނަމާދުކުރީމެވެ.(މިސްކިތްތަކުގައި އަހަރެން )
  ملفاتيحُِتحتُالبابُابف 

 އަހަރެން ދޮރު ހުޅުވީ ތަޅުދަނޑިތަކަކުންނެވެ.()
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 ފިލާވަޅު ނަވަތ ހަ                 السَّاِبعُ ُالدَّْرسُ 
 

ُوالْـم ْجر ور اتُاتُ عُ ُوف ُرُْمُ الُْ ت  ُاءُِمُ ـسُْاْلُ ُنُ مُُِوالْـم ْنص وَب 
 (ތައްْسمُ اُِޖެހެވިގެންވާިިއަދިިއިބިފިލިއަބަފިލި ، އުބުފިލިި)

 

 މި ފިލާވަޅުނ  ހާސިލުވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛

ިއެނގުންހުލާސާޮކށްިބުނަންިތައްިْسمُ اُِއުބުފިލީގެިހާލަތުގައިވާި
 ތައްިހުލާސާޮކށްިބުނަންިއެނގުންْسمُ اُِއަބަފިލީގެިހާލަތުގައިވާި

 އެނގުންތައްިހުލާސާޮކށްިބުނަންިْسمُ اُِއިބިފިލީގެިހާލަތުގައިވާި

 

 

ިތަފްސީލުކޮށް،ި) ިވަކިވަކިން ިބައިތައް ިގެނެސްދޭ ިފިލާވަޅުގައި ިމި ނޯޓް:
)މިިފޮތުގެިއެހެންިބައިތަކުގައި(ިމިސާލާއިއެކުިކުރިއަށްިހުރިިފިލާވަޅުތަކުގައިި

ި(إنُشاءُهللاގެނެސްދޭނަމެވެ.ި
 
 
 
 

 ތައް(ْسمُ اُِއުބުފިލީގެިހާލަތުގައިވާި) اءمُ ـسُْاْلُ ُنُ اتُمُِوعُ ف ُرُْمُ الُُْ:لُاوَّأُ 
ُ

 ُُْوُ دُ تُ بْـُمُ ال ިފެށިފައިވަނީި) رُ بـُ خُ ـالُْأ ިޖުމްލައެއް ިޚަބަރު(: ިއާއި މުބްތަދާ
އަކީިْسماُِއަކުންކަމަށްިވާނަމަިއެިޖުމްލައެއްިފެށުމަށްިބޭނުންކޮށްފައިވާިْسماُِ

ިމައުލޫމާތެވެ. ިދީފައިވާ ިބެހޭގޮތުން ިމުބްތަދާއާއި ިއެ ިމުބްތަދާއެވެ.ިޚަބަރަކީ



 ފިލާވަޅު ވަނަތ ހަ                 ވަނަ ބައި(5ކިޔަވަމާ! ) ޢަރަބި ބަސ  

71 

ْسـِميَّةމިފަދަިޖުމްލައަށްިޢަރަބިިބަހުގައިިކިޔަނީި ل ة ُاْلِ މުބްތަދާިިއެވެ.الْـج م 
 އަދިިޚަބަރަކީިއަބަދުވެސްިއުބުފިލީގެިހާލަތުގައިިޮއންނަިދެިކަލިމައެވެ.

 ُިانُ كُ ُُمُ سُِْاُ) امُ هُ ـاتُ وُ خُ أ ُُوُ ُادُ كُ ُُوُ ُانُ كُ ُُمُ سُِْا ިދެބަިިادُ كُ ُُمُ سُْاُِއާއި ިއެ އިގެިއަދި
 ތައް(:مُ سُْاُِދަށުންިއަންނަި

ْسـِميَّةނުވަތަިއެމާނައިގައިވާިއެހެންިކަލިމައެއްި انُ كُ  اْلِ ل ةُ  އެއްގެިކުރިއަށްިالْـج م 
ި ިކިޔާނީ ިކަލިމައަށް ިގޮތުގައިއޮތް ިމުބްތަދާގެ އެވެ.ިانُ كُ ُُمُ سُْاُِއިތުރުކޮށްފިނަމަ

بـ رُ އަދިިޚަބަރުގެިގޮތުގައިިޮއތްިކަލިމައަށްިކިޔާނީި ިއެވެ.انُ كُ ُُخ 

ْسـِميَّةނުވަތަިއެމާނައިގައިވާިއެހެންިކަލިމައެއްި دُ اكُ  اْلِ ل ةُ  އެއްގެިކުރިއަށްިالْـج م 
ި ިކިޔާނީ ިކަލިމައަށް ިގޮތުގައިއޮތް ިމުބްތަދާގެ އެވެ.ިدُ اكُ ُُمُ سُْاُِއިތުރުކޮށްފިނަމަ

بـ رُ އަދިިޚަބަރުގެިގޮތުގައިިޮއތްިކަލިމައަށްިކިޔާނީި ިއެވެ.دُ اكُ ُُخ 

بـ رُ ގައިިޮއންނަންވާނީިއުބުފިއްޔެވެި.دُ اكُ ُُمُ سُِْاُ އާއިިانُ كُ ُُمُ سُْاُِ އަދިިއާއިިانُ كُ ُُخ 

بـ رُ  ިގައިިޮއންނަންވާނީިއަބަފިއްޔެވެ.دُ اكُ ُُخ 

 ُِإنَُّ) .خربُإنُوأخواهتا بـ ر   އަދިިއޭގެިދަށުންިއަންނަިނަންތައް(:ިخ 

ْسـِميَّةނުވަތަިއެމާނައިގައިވާިއެހެންިކަލިމައެއްި نَُّإُِ اْلِ ل ةُ  އެއްގެިކުރިއަށްިالْـج م 
ި ިކިޔާނީ ިކަލިމައަށް ިގޮތުގައިއޮތް ިމުބްތަދާގެ އެވެ.ިِإنَُُّمُ سُْاُِއިތުރުކޮށްފިނަމަ

بـ رُ އަދިިޚަބަރުގެިގޮތުގައިިޮއތްިކަލިމައަށްިކިޔާނީި ިއެވެ.ِإنَُُّخ 
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ިِإنَُُّمُ سُْاُِ ިއަބަފިއްޔެވެ. ިޮއންނަންވާނީ بـ رُ ގައި ިއޮންނަންވާނީިِإنَُُّخ  ގައި
 އުބުފިއްޔެވެ.

 ُْއަކީިلاعُِفُ (:ިނުވަތަިކަމުންިސިފަލިބިގަނެވުނުިފަރާތްިކަންކުރާ) لُ اعُِفُ ال
 އެކެވެ.مُ سُْاُِއަބަދުވެސްިއުބުފިލިިޖެހެވިގެންވާި

  ُިފަރާތް(:) لُ اعُِفُ الُُْبُ ِئُن ިބޭނުންކުރާ ިބަދަލުގައި އެކޭިلاعُِفُ  ކަންކުރާގެ
 ގައިވެސްިއޮންނާނީިއުބުފިއްޔެވެ.لُ اعُِفُ الُُْبُ ِئُنُ އެއްފަދައިންި

ُ

نِياا: تمُ الَُُْث   ތައް(ْسمُ اُِއުބުފިލީގެިހާލަތުގައިވާި) اءمُ ـسُْاْلُ ُنُ مُُِْنص وَب 
ُ

 ُُِْبِهُال  މިއީިކަންިރައްދުވާިފަރާތެވެ.()ـم ْفع ول 
 ُ ُالْـم ْطل ق  ُالْـم ْطل قُ )الْـم ْفع ول  ިالْـم ْفع ول  ިއޮންނާނީ ިގޮތުގައި ގެިلِفعُْގެ

މިއީިއެިކުރިިކަމަށްިއިތުރުިބާރެއްިދިނުމުގެިގޮތުންިނުވަތަި މަސްދަރެވެި.
އެކަމުގެިވައްތަރު/ގޮތް/ބާވަތްިއިތުރަށްިބަޔާންޮކށްދިނުމުގެިގޮތުންިނުވަަތި

 އެކެވެ.ި(مسُْاُِއެކަންިކުރާިއަދަދުިބަޔާންކޮށްދިނުމުގެިގޮތުންިބޭނުންކުރާި
 ُُِل ْجِلِه ސަބަބުިބަޔާންކުރުމަށްިގެނެސްފައިވާިިމިއީިކަންިހިނގިި)الْـم ْفع ول 
 އެކެވެ.(مسُْاُِ
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  ُُم ع ه މިއީިކަމެއްިހިނގިިވަގުތުިހަމަިއެއާއިިއެކުިހިނގިިއެހެންި)الْـم ْفع ول 
 އެކެވެ.(مسُْاُِކަމެއްިބަޔާންކޮށްދިނުމުގެިގޮތުންިގެނެސްފައިވާި

 ُُك ان ُو ك اد ُو أ خ و اتـ ه م ا بـ ر   އިސްވެިހިނގައްޖެއެވެ.(ިމާނަމީގެި)خ 
 ُއިސްވެިހިނގައްޖެއެވެ.(ިމާނަމީގެި)ِاْسم ُِإنَُّو أ خ و اتـ ه ا 
 ُ ُو الزَّم اِن ُالْـم ك اِن ިތަންި)ظ رف  ިނުވަތަ ިވަގުތު ިހިނގި ިކަމެއް މިއީ

 އެކެވެ.(مسُْاُِބަޔާންކޮށްދިނުމަށްިބޭނުންކޮށްފައިވާި
 ُ ި)الْـح ال  ިފަރާިކަމެއްމިއީ ިއެކަންކުރި ިވަގުތު ިހާލަތުހިނގި ިތުގެ

 އެކެވެ.(مسُْاُِބަޔާންކޮށްދިނުމަށްިބޭނުންކުރާި
 ُ ި)التَّْمِييز  ިމިއީ ިއައިސްފައިވާ ިމުރާދުިمسُْاُِޖުމްލައެއްގައި އެއްގެ

 (އެކެވެ.مسُْاُِގެިފަހުގައިިބޭނުންކޮށްފައިވާިނަކިރާިمسُْاُِބަޔާންކޮށްދިނުމަށްިއެި
 ُ  އިސްތިސްނާކުރެވޭިނަން()الْـم ْستـ ثْـَن 
 ގޮވާލެވޭިފަރާތް() الْـم ن ادى 
ި

لِثاا:  ތައް(ْسمُ اُِއުބުފިލީގެިހާލަތުގައިވާި) اءمُ ـسُْاْلُ ُنُ مُُِْجر ور اتمُ الَُُْث 
ُ

 ُِ ْرِفُالْـج ر رُ )ُالْـم ْسب وقُبِـح   (مسُْاُِއެއްގެިފަހަތަށްިއައިސްފައިވާިح ْرفُج 
 ُُإل ْيِه ُإل ْيهُِ)الْـم ض اف  ި(مسُْاُِއެއްގެިގޮތުގައިިއައިސްފައިވާިم ض اف 
ި
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تُو الْـم ْجز وم اتُاتوعُ ف ُرُْمُ الُْ ލިިއަދިިއުބުފިލި،ިއަބަފި) اْل فْـع الُنُ مُُِو الْـم نص وَب 
 ތައް(ِفْعلُ ގެިހާލަތުގައިވާިސުކުނު

ُ

 ُْއުބުފިލީގެިިގެިތެރެއިންތަކުِفْعلُ )ިطُْقُ عُفُـ اِرُضُ مُ لُالُْعُْفُِالُُْالُِعُ فْـُاْلُ ُنُ مُُِاتُ وعُ ف ُرُْمُ ال
ިއަސްލުިގެعاِرُضُ مُ لُالُْعُْفُِالُْިއެވެ.عاِرُضُ مُ لُالُْعُْفُِالُْހާލަތަށްިއަންނާނީިހަމައެކަނިި
 ހާލަތަކީިއުބުފިލީގެިހާލަތެވެ.

 ިާيللُِعُْالتـَُُّمُ ل ُُ،نُْذُ إُُِ،يُْكُ ُُ،نُْلُ ُ،نُْأُ އެއްގެިކުރިއަށްި)ِفْعلއުބުފިލީގެިހާލަތުގައިވ،ُ
ިމިއިންިއަކުރެއްިއައިސްފިނަމަިއުބުފިލީގެިި(ّتَُّحُ ُ،ةيَُِّبُبُ السَُُّاءُ فُ ُُ،ودحُ جُ ـالُُْمُ ل ُ

 ހާލަތުންިއަބަފިލީގެިހާލަތަށްިބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

 ިާُالنَّاِهي ة،ُއެއްގެިކުރިއަށްި)ِفْعلއުބުފިލީގެިހާލަތުގައިވ م ُاْل ْمر،ُل  لـ ْم،ُل مَّا،ُل 
މިއިންިި(ىُ أُ ،ُامُ ثُ يْـُحُ ،ُّنَُّأُ ،ُنُ ْيُأُ ،ُنُ ّيَُّأُ ،ُّت ُمُ ،ُامُ فُ يْـُكُ ،ُُامُ هُْمُ ،ُامُ ،ُنُْمُ ،ُامُ ذُْإُِ،ُنُْإُِ

ި ިސުކުނުގެ ިހާލަތުން ިއުބުފިލީގެ ިއައިސްފިނަމަ ހާލަތަށްިއަކުރެއް
 (ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

ިއަލާމާތްތަކުގެ ިފިލިޖެހިގެންވާކަމުގެ ިހާލަތާއި، ިފޮތުގެިިފިލީގެ ިމި ތަފްސީލު
ިހަތަރުވަނަިފިލާވަޅުގައިިވާނީިގެނެސްދީފައެވެ.

 ُُْال ިيُاضُِمُ الُِْفْعل  ިرمُْاْلُ ُِفْعلُ الُْއާއި ُِفْعلُ އަކީ ިތަم ْبِِن ިމީގެ ފްސީލުިތަކެކެވެ.
ި.إنُشاءُهللاއެހެންިފިލާވަޅެއްގައިިގެނެސްދޭނަމެވެ.ި
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 ނިނ މުނ  
 
 

މި ފޮތުގައި ހިމެނުމަށ  އަޅުގަނޑު ގަސ ތުކުރި މިނ ވަރު ފުރިހަމަކުރުމުގެ 

 އަށ  ފަށ ފަށުނ  ޙަމ ދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ.هللاހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއ ވިކަމަށ ޓަކައި 

ގެ ހެޔޮ ތައުފީޤާއިއެކު އަވަސ  هللاއަޅުގަނޑުގެ އުއ މީދަކީ 

ވަނަ ބައި ވުޖޫދަށ  ގެނައުމެވެ. އަދި މި ހަ މުސ ތަޤުބަލެއ ގައި މި ފޮތުގެ 

ފުރުސަތުގައި މިފަދަ ފޮތ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމަށ  އަޅުގަނޑަށ  ހިއ ވަރުދޭ 

 .އެނ މެހާ އަޚުނ ނާއި އުޚ ތުނ ނަށ  ހާއ ސަ ޝުކުރެއ  ރައ ދުކުރަމެވެ

ދުޢާއަކީ މި ފޮތުގެ ބޭނުނ ހިފާ ކޮނ މެ އަޚަކާއި އުޚ ތަކަށ ވެސ  މި ފޮތުނ  

هللا އެކަށީގެނ ވާ ފުރިހަމަ ފައިދާއެއ  ހާސިލުވާނެ ގޮތ  މާތ  

 މިނ ވަރުކޮށ ދެއ ވުމެވެ. އާމީނ ...

 

 

   -ހާޝިމ  މޫސާ-

 ނ
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